
 

 

 

 
 

 

Rapport 
 

Utvärdering av användningen av 
Infektionsverktyget 

 
  

eHälsoinstitutet 
Anna-Lena Nilsson, 2013-04-26 
 
 



 

 

 
 

   
 

 

 

Innehållsförteckning	  

SAMMANFATTNING	  ........................................................................................................	  3	  
INLEDNING	  .........................................................................................................................	  4	  
RESULTAT	  ..........................................................................................................................	  5	  
PROJEKTLEDARE,	  VÄSTRA	  GÖTALANDSREGIONEN	  (VGR)	  ......................................................	  5	  
PROJEKTLEDARE,LANDSTINGET	  I	  UPPSALA	  LÄN	  .......................................................................	  6	  
LÄKARE	  OCH	  VERKSAMHETSCHEF	  KIRURGKLINIKEN,	  VÄSTRA	  GÖTALANDSREGIONEN	  .....	  7	  
LÄKARE	  OCH	  VERKSAMHETSCHEF	  GERIATRIKKLINIKEN,	  LANDSTINGET	  I	  UPPSALA	  LÄN	  ..	  8	  
LÄKARE	  KVINNOKLINIKEN,	  LANDSTINGET	  I	  UPPSALA	  LÄN	  .....................................................	  9	  

DISKUSSION	  ....................................................................................................................	  10	  
KONKLUSION	  .................................................................................................................	  12	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Sidan 3 av 12  
  

 

Sammanfattning 
Infektionsverktyget är ett IT-baserat verktyg som skall stödja vårdens förbättringsarbete att 
förebygga vårdrelaterade infektioner och förbättra kvaliteten i användningen av antibiotika. 
Infektionsverktyget har under 2012 integrerats och anpassats till två journalsystems 
(Siemens Melior; Cambio COSMIC) ordinationsdel och testats vid två piloter inom 
slutenvård vid Landstinget i Uppsala län och Västra Götalandsregionen (VGR). Denna 
utvärdering syftade till att studera hur Infektionsverktyget har tagits emot och används av 
pilotklinikerna. Fjorton informanter (läkare, verksamhetschefer, projektledare) sex i VGR 
och åtta i Landstinget i Uppsala län, intervjuades via telefon eller vid fysiska möten, 
individuellt eller i grupp under perioden 2012-10-16 till 2012-12-11. 

 
Inrapporteringen i Infektionsverktyget anses vara lättanvänd och intuitiv och de tvingande 
frågorna gör att läkarna måste ta ställning kring vårdrelaterade infektioner och 
antibiotikabehandling vilket ansågs vara positivt. Alla läkare på pilotklinikerna som under 
pilottiden ordinerat antibiotika har använt Infektionsverktyget men bara ett fåtal av dessa 
läkare har jobbat med Infektionsverktygets rapportverktyg då det arbetet inte varit prioriterat 
i önskad grad av pilotklinikernas ledning. De tillfrågade läkarna uttalade dock en tydlig vilja 
och önskan att integrera detta arbete i klinikens förbättringsarbete men att det kräver tid, 
prioritering och stöd från respektive ledning. Man önskade och väntade även på att 
respektive ledning skall ge riktlinjer för arbetet så att uppföljningen sker på ett enhetligt sätt.  
 
Flertalet läkare påtalade vinsten med att fler sjukhuskliniker samt primärvården börjar 
använda Infektionsverktyget då de ser möjlighet till uppföljning över hela vårdkedjan. Detta 
skulle sannolikt även medföra att verksamheterna prioriterar arbetet med rapportverktyget 
och att de lättare börjar se Infektionsverktyget som ett stöd i sitt förbättringsarbete. 

 
Pilotprojektet ses  av de som jobbat med den tekniska utvecklingen som ett komplicerat 
projekt då arbetet har synliggjort att en strukturerad informationsstruktur och ett enhetligt 
fackspråk behövs för att försörja rapportverktyget med korrekt och tillförlitlig data. I och 
med detta påtalas det att det är viktigt att göra alla landsting medvetna om att ett förarbete 
tillsammans med journalsystemleverantörer, IT-avdelningar, semantiker och 
verksamhetsföreträdare behöver göras inför implementeringen av Infektionsverktyget. Det 
påtalas även vikten av att det ges tid för arbete med rapportverktyget och att förankring med 
den lokala ledningen säkerställs. 
 
Att arbetet med rapportverktyget endast har påbörjats har medfört att denna utvärdering inte 
har kunnat bedöma användbarheten i bemärkelsen om huruvida Infektionsverktyget ger 
verksamheterna ett underlag som kan stödja dem i deras förbättringsarbete inom 
vårdrelaterade infektioner och antibiotikabehandling. Förslag är därför att ytterligare studera 
användbarheten och användningen av Infektionsverktyget efter det att rapportverktyget har 
kommit till användning. Detta för att ge återkoppling och viktiga aspekter vid införandet som 
på sikt säkerställer att man uppnår den nytta som var förhoppningen dvs. att 
Infektionsverktyget påverkar antalet vårdrelaterade infektioner och förhindrar onödig eller 
felaktig antibiotikabehandling.  
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Inledning 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) och felaktig eller onödig antibiotikabehandling hör till de 
mest påtagliga risker för patientsäkerheten i dagens hälso- och sjukvård. Mot denna 
bakgrund beslöt landstingen inom ramen för SKL:s patientsäkerhetssatsning att initiera ett 
nationellt projekt och två regionala pilotprojekt att ta fram ett IT-baserat verktyg. Detta 
verktyg - ”Infektionsverktyget” - skulle inom projektet utvecklas, införas, testas och 
anpassas till vårdenheternas verksamhet och deras journalsystem ochanvändas till att 
förebygga VRI och förbättra kvaliteten i användningen av antibiotika. 
 
Infektionsverktyget har under 2012 testats och anpassats för journalsystemen Siemens 
Melior och Cambio COSMIC vid två piloter inom slutenvård hos Landstinget i Uppsala län 
och Västra Götalandsregionen.  
 
Föreliggande utvärderingsuppdrag syftade till att studera hur Infektionsverktyget och dess 
införande i vården har tagits emot och används av pilotklinikerna.  

 
Detta dokument har en resultatdel som summariskt återger vad respektive informantgrupp 
svarade om införandet och användningen av Infektionsverktyget, en diskussionsdel samt en 
konklusionsdel som kortfattat återger svar på de områden som önskades belysas av 
uppdragsgivaren. 
 
 
 

Material och metod 
Under perioden 2012-10-16 till 2012-12-11 intervjuades14 informanter, dvs. läkare och 
verksamhetschefer inklusive projektledare; 6 från pilotprojektet i Västra Götalandsregionen 
(VGR) och 8 från pilotprojektet i Landstinget i Uppsala län. Urvalet av informanter från 
pilotklinikerna gjordes av projektledarna för respektive pilotlandsting. Planen var att 
datainsamlingen skulle ske i form av fokusgrupper med användare av verktyget, dvs. med 
antibiotikaordinerande läkare på pilotklinikerna och att hålla individuella intervjuer med 
verksamhetschefer från respektive pilotklink men då det var svårt att få ihop passande tider 
för det önskade urvalet anpassades intervjuerna till de tidpunkter och mötesformat som var 
möjligt för varje informant.  
 
Intervjuerna gjordes via telefon eller vid fysiska möten. De fysiska mötena utformades som 
individuella intervjuer eller gruppintervjuer på informanternas arbetsplats. Intervjuerna hölls 
som öppna diskussioner men utgick från de målområden som skulle studeras. Matrisen 
nedan visar vilka informanter som intervjuats på respektive klinik inom respektive landsting. 
Flertalet av läkarna hade varit/var aktiva inom pilotprojektet medan två läkare hade ”ärvt” 
sina roller i pilotprojektet och var nyligen tillsatta som kontaktläkare vid sina kliniker, 
kvinnokliniken Uppsala respektive kirurgen Östra sjukhuset, VGR. 
 
Resultatet presenteras på gruppnivå förutom för projektledarna. För att behålla 
konfidentialiteten har ytterligare uppdelning på underkategorier inte gjorts då enskilda 
respondenter skulle ha kunnat härledas.  
 

 
 

 



  Sidan 5 av 12  
  

 

Klinik Namn Roll i pilot Landsting Intervjuform 
Kirurgklinken 
 

Anders Hyltander verksamhetschef VGR individuellt  
Hans Lönnroth verksamhetschef VGR telefon 
Christina Svärd kontaktläkare VGR telefon 

 Erik Palmqvist kontaktläkare VGR individuellt 
Geriatrikkliniken 
 

Margareta Falkeborn läkare Uppsala telefon 
Kristine Franzon läkare Uppsala telefon 

Elina Alvarez kontaktläkare Uppsala grupp 
Lena Stigsdotter verksamhetschef Uppsala grupp 

Kvinnokliniken 
 

Patricia Eckerdal kontaktläkare Uppsala grupp 
Anna Lundquist läkare Uppsala grupp 
Katajon Nazarem läkare Uppsala grupp 

Projektledning Ingemar Qvarfordt projektledare VGR grupp 
Lisbeth Karlsson projektledarkollega från Borås VGR grupp 
Ann-Sofie Geschwindt projektledare Uppsala individuellt 

Tabell 1. Tabellen visar informanterna, klinik- och landstingstillhörighet och om intervjun gjorts 
per telefon eller vid fysiskt möte i grupp eller individuellt. 

 
 
 
Resultat 
 
Projektledare, Västra Götalandsregionen (VGR) 

Inmatningssidan på Infektionsverktyget har fungerat bra på pilotklinikerna hos VGR och har 
inte skapat några ifrågasättanden från verksamheterna. Det är i rapportverktyget som 
komplexiteten finns och VGR-piloten arbetar hårt för att nå de kvalitetskrav de har för sin 
statistik dvs. önskan att koppla specifika data från patientjournalen med data från 
Infektionsverktyget till rapportverktyget. Att fånga dessa data har i många fall visat sig kräva 
idogt arbete att genomföra. I VGR-piloten valdes kirurgklinikerna som pilotkliniker för att 
operationsverksamheten gav viktig indata i form av postoperativa sårinfektioner samt 
kopplingar mellan dessa och kirurgiska åtgärder. Det har dock varit svårt att få tid med 
kirurgerna för pilotprojektet och svårt att få gehör från verksamheternas sida att det behöver 
ges tid för arbete med rapportverktyget och återkoppling av dessa till verksamheterna. 
 
VGR-piloten har utvärderat vilken nytta pilotklinikerna tror att de kan få genom utdata från 
rapportverktyget men har ännu inte haft möjlighet att utvärdera den faktiska nyttan dvs 
klinikens arbete med att värdera utdata/statistik från rapportverktyget som långsiktigt skall 
ge underlag till förbättringsarbete och minska antal VRI. Möjlighet hoppas man dock få för 
detta arbete inom det närmaste halvåret då den senaste teknisk uppdateringen av 
rapportverktyget har hunnit användas. Resultatet av VGR:s utvärdering kommer att ligga 
som underlag för beslut om breddinförande inom VGR. För att utvärdera nyttan och 
tillförlitligheten i verktyget jämför VGR-piloten kontinuerligt vad de hittar i 
Infektionsverktygets databas med vad de hittar i journalsystemet för att sätta ett kriterium för 
i hur hög grad detta skall överensstämma. VGR-piloten anser det vara viktigt att besvara bl.a. 
följande frågor inför avslutning av piloten: Fungerar det tekniskt – kommer det in data? Hur 
tillförlitliga är data? Ger detta en beskrivning av verkligheten, dvs. överensstämmer det med 
data dokumenterade i patientjournalen? 

 
Infektionsverktyget är ett stöd för förbättringsarbete i verksamheten och det är bara det egna 
landstinget som äger data och kan se utdata.VGR-piloten ser det som att det är en 
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förbättringskultur de är med och inför och att Infektionsverktyget är en del i detta. Mycket 
tid har lagts ned lokalt på att hitta lösningar för att koppla data från journalsystemet med data 
från Infektionsverktyget och i samband med framtagandet av data är det viktigt att komma 
ihåg att det är en arbetsdiagnos som läkaren svarar på, dvs. ingen diagnos i vanlig mening 
utan mer ”intention to treat”. Rapportverktyget ger statistik över ”så här har vi ordinerat” 
vilket är bra och det avsedda men för att veta hur mycket VRI en viss klinik har måste de 
lokala rutinerna skärpas. Det nationella projektet har bestämt ett visst format för den 
informationsstruktur som skall följas. Dock påverkas arbetet med att försörja 
Infektionsverktyget med data av klinikernas- och landstingets dokumentationsrutiner, hur 
patientjournalen är organiserad, hur många gånger en viss information registreras i 
patientjournalsystemet, hur ny data som redan är registrerad skall ges nytt datum m.m. 

 
Det nationella projektet har gått in i förvaltning men för övriga 19 landsting behöver egna 
pilotprojekt startas. Den nationella förvaltningen beslutar över Infektionsverktygets 
kommunikationsgränssnitt, rapportverktyget, lagringskapacitet m.m. medan hur data ska 
komma dit ägs och sköts av landstingen själva. Arbetet med hur har utgjort en stor del av 
pilotprojektens arbete. Resterande landsting kommer att ta del av piloternas erfarenhet och 
de landsting som har samma journalsystem som VGR eller Uppsala läns landsting kommer 
att få ett lättare arbete. Det är viktigt för andra landsting att ”sätta igång och inte invänta 
Infektionsverktyget och tro att de får en färdig produkt som lätt kan integreras in i deras IT 
infrastruktur”. Det behöver avsättas ekonomiska och personella resurser samt att engagera 
representanter från IT, semantik, journalleverantör och klinik. Semantikerna behövs för att 
bistå i förståelsen av var information med rätt innebörd finns i systemen. Även om 
landstinget har samma journalsystem så kan det hända att man vid olika kliniker inte matar 
in data på samma sätt eller inte alls om det inte är obligatoriskt. Utöver Infektionsverktygets 
frågor ska landstingen bl.a. rapportera in följande data: ICD10-diagnoser, KVÅ-koder, 
riskfaktorer, inskrivningsdatum, HSAid för att säkerställa att varje enhet har ett otvetydigt 
namn. Det är även mycket viktigt att få förståelse i respektive ledning att detta arbete tar tid.  

 
 

 
Projektledare,Landstinget i Uppsala län 

Infektionskliniken som först var tilltänkt som pilotklinik tillsammans med Geriatriska 
kliniken i Uppsala läns landsting backade då det för dem blev en alltför tung arbetsbelastning 
att föra in både läkemedelsmodulen och Infektionsverktyget samtidigt. Istället ställde sig 
Kvinnokliniken positiv till att delta. Detta blev i efterhand ett mycket gott val då 
Kvinnokliniken utför kirurgiska ingrepp vilket medförde att man i piloten kunde koppla 
infektioner till berörd operationskod i inrapporteringen av data. 
 
Vid och inför uppstart av piloten informerade projektledaren klinikerna tillsammans med 
bl.a. hygienläkare om syftet och nyttan med Infektionsverktyget men hade vid vissa tillfällen 
svårt att nå fram med informationen då det stundtals uppstod ifrågasättanden och protester 
från enskilda läkare. Dessa protester kunde vara allt från ifrågasättanden om att vården ska 
ställa upp gratis för att vara med att utveckla ett verktyg, ifrågasättanden om varför man 
använt en viss term och om vilken definition som använts. Trots diskussionerna så har det 
inte kommit några negativa kommentarer från läkare gällande inrapportering. 
Inrapporteringen görs intuitivt och utvärderingen som har gjorts inom Uppsala-piloten har 
bekräftat att det inte behövs någon ytterligare utbildning och att den utbildning som gavs 
inför piloten var mer än tillräcklig gällande inrapporteringsdelen. Användningen av 
rapportverktyget har dock inte helt kommit igång då det först från och med september 2012, 
efter delleverans av Landstinget i Uppsala läns journalsystem, gavs möjlighet för Uppsala-
piloten till automatisk datafångst av ”korrekt” data. Det återstår dock arbete med automatiskt 
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datafångst av riskåtgärder vilket både innefattar lokalt tekniskt arbete men även att 
verksamheterna arbetar med att få en strukturerad dokumentation.  
 
Projektledaren upplever det som viktigt att det finns eldsjälar ute i verksamheten som kan 
ges tid att jobba med dessa rapporter och ge feedback till verksamheten. Förhoppningsvis 
påverkar dessa rapporter verksamheterna att börja diskutera VRI, antibiotikaordination, 
riskfaktorer m.m. men detta har ännu inte varit så självklart från verksamhetens sida. Den 
ena pilotkliniken har påbörjat diskussionerna medan den andra inte kommit lika långt vilket i 
det sistnämnda fallet antagligen mycket beror på byte av chef och att läkaren som initierade 
piloten är tjänstledig.  
 
Det är alltmer vanligt med dagkirurgi och att patientens eventuella postoperativa 
urinvägsinfektion eller infekterade sår fångas upp av primärvården. Inom Uppsalas 
pilotprojekt har primärvården varit delaktig i projektet diskussionen har påbörjats - ”hur kan 
primärvården använda Infektionsverktyget?”. Projektledaren ser detta som en möjlighet att 
se helheten med hjälp av Infektionsverktyget – med primärvården som en del i kedjan kan 
slutenvården få återkoppling på de patienter som vårdats av dem och fått VRI efter 
utskrivning. Det var dock inte från början givet för primärvården att delta utan flera 
ifrågasatte ”ska vi nu börja registrera slutenvårdens infektioner?”. Det är viktigt att inför att 
primärvården skall gå in i Infektionsverktyget ensa primärvårdens behov nationellt och bl.a. 
diskutera vilka undergrupper som skall finnas under ”samhällsförvärvade listan” nationellt.  

 
Piloten är avslutad och pilotklinikerna ligger i drift. Det har varit väldigt mycket teknikfrågor 
att hantera men detta arbete skulle inte kommit i hamn om man inte hade 
verksamhetskunskap – att man vet ”det är så här det fungerar på golvet”. Att 
Infektionsverktyget ska breddinföras inom Landstinget i Uppsala län är helt klart men inte 
hur. Dock är nya kliniker på väg att börja arbeta med Infektionsverktyget från januari 2013. 
Det officiella beslutet om breddinförande ligger i den landstingsövergripande gruppen dit 
projektgruppen har lagt fram en plan men som det vid intervjutillfället ännu inte tagits beslut 
på. Projektledaren pekar på att det är viktigt att någon eller flera starka frontfigurer finns att 
driva vilka riktlinjer och hur Landstinget i Uppsala län ska använda och arbeta med 
Infektionsverktyget, hur de ska ansluta laboratorier, riskfaktorerna etc. Det är även väldigt 
viktigt med ett informationspaket inför breddinförandet som ger verksamheterna tydlig 
information om vad de måste ta ansvar för, vad de kan förvänta sig av Infektionsverktyget 
och vad Infektionsverktyget kan ge. Projektledaren menar att Infektionsverktyget ger svar på 
“hade jag rätt känsla” och är ett verktyg för uppföljning och förbättring men inte behandling, 
att stor vikt bör läggas på att ha enhetlig informationsstruktur och språk att det bör diskuteras 
definitioner och att det klargörs att det inte är en diagnos läkaren sätter utan en 
arbetshypotes. 

 
 

Läkare och verksamhetschef kirurgkliniken, Västra Götalandsregionen 
Uppstarten av piloten tog enligt informanterna lång tid vilket medförde att verksamheterna 
hann tröttna och i efterhand ifrågasätta den mängd information och utbildning som de fått då 
användningen (läs:inrapporteringen) av Infektionsverktyget kändes väldigt lättanvänd i 
förhållande till denna mängd. En av läkarna ifrågasatte även stressen som präglat projektet - 
varför det skulle testas i skarpt läge innan rapportverktyget var klart i hur det skulle 
användas. 
 
Alla informanter upplever Infektionsverktyget som ett enkelt verktyg - inga negativa 
kommentarer har hörts gällande inrapporteringen. Frågan om vem som långsiktigt ska arbeta 
med rapportverktyget med att ta ut rapporter och analysera dessa har inte diskuterats i 
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verksamheterna. En informant uttryckte att “det är självklart viktigt att ta ut data i efterhand 
– det kommer att komma” och tyckte att det är en viktig markering att välja en läkare att 
arbeta med rapportverktyget då det är läkarna som använder Infektionsverktyget. En annan 
informant tycker att det bör vara verksamhetschefen som väljer vilka typer av rapporter som 
verksamheten vill se och använda och hur de ska presenteras. En av pilotklinikerna har 
parallellt en sjuksköterska som letar postoperativa infektioner, orsak, åtgärd m.m. vilket de 
ser som en möjlighet att använda för att validera delar av det som Infektionsverktyget skall 
visa. 
 
En informant har önskat att få arbeta med rapportverktyget men har inte getts och/eller haft 
tid medan en annan informant har getts tid för detta arbete från sin klinik genom påstötning 
från projektledaren. Klinikerna har fått rapporter från rapportverktyget av projektledaren 
men det har pga en som informanten tror ”teknisk bugg på lokal nivå” varit problem att 
försörja rapportverktyget med riskfaktorer och ge den utdata som önskats. Efter den senaste 
uppdateringen av Infektionsverktyget har projektledaren ännu inte tagit ut rapporter ur 
rapportverktyget.  

 
Informanterna anser att Infektionsverktyget fungerar som avsett men detta förutsätter att alla 
inte slentrianmässigt kryssar i ”annat” om de specificerade alternativen kan användas. De 
upplever att det blir en positiv momentan effekt när verksamheten började använda verktyget 
då tänket ”stramades upp” angående VRI och antibiotikaordination och att det är bra att de 
inte kommer vidare innan de besvarat frågorna – att det är obligatoriskt. Först när de sett om 
användningen av Infektionsverktyget har påverkat antalet VRI kan de dock yttra sig om 
verktygets förtjänst. 

 
Inför att en klinik ska börja använda Infektionsverktyget behövs enligt informanterna endast 
en mycket liten insats - ingen utbildning; bara information behövs. Enligt en informant är 
information, motivation, beslut, en drivande duktig läkare, ett enkelt användargränssnitt och 
att det finns en drivande, engagerad projektledare viktiga hörnpelare för att lyckas. 
 

 
Läkare och verksamhetschef geriatrikkliniken, Landstinget i Uppsala län 

Generellt så upplever informanterna att inrapporteringen är enkel; det är inga problem även 
för nya läkare. Det är dock svårt att tänka ”intention to treat” dvs. det är svårt att sätta 
diagnos innan man fått odlingssvar. Till att börja med skapade även möjligheten att svara 
”annat” en allmän oro att många slentrianmässigt svarar detta dvs. allt blir”annat” men med 
tiden har visat sig att det inte blev så. Informanterna uttrycker även vikten av att kunna ändra 
diagnos efter odlingssvaret och att det då ska adderas samma infektionstillfälle – denna 
funktion är på gång men de vet inte om den ännu är applicerad.  
 
Kliniken har börjat jobba med rapporterna men inte systematiskt. Detta har att göra med att 
annat är prioriterat men informanterna hoppas att under 2013 få höra från lokalt håll vilka 
direktiv som ska gälla, vad som skall följas upp, vilka indikatorer m.m. Informanterna 
menade att ingen följer upp något innan de känner behov av det. Infektionsverktyget visar 
hur många och vilka infektioner verksamheten har och då är det intressant att titta på risker; 
”drar vi ut katetrar så snart vi kan”, ”vilka andra faktorer påverkar m.m.”. Projektledaren har 
hjälpt kliniken att ta ut rapporter men när de själva skulle ta ut en rapport ur rapportverktyget 
nyligen så fungerade det inte. En av informanterna skulle också vilja göra riktiga studier men 
att det är svårt med data som inte är registrerade på samma sätt och inte är kopplad till 
patientjournalsystemet.  
 
Projektledaren har kommit till läkargruppen flera gånger och diskuterat rapportverktyget. 
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Diskussioner om att koppla ihop VRI med riskfaktorer pågår i pilotprojektet men för att 
koppla till operation måste andra kliniker också registrera. Informanterna tycker att det är 
viktigt att få med primärvård för att få med hela vårdkedjan. När patienter kommer tillbaka 
efter operation så är det primärvården de uppsöker med en uppkommen infektion och då 
skulle Infektionsverktyget vara den enda vägen att börja få koll. Samtidigt så inser 
informanterna att det är viktigt att man ser till sin egen verksamhet och ser förbättringar i 
relation till åtgärder.  

 
Informanterna menar att inför ett breddinförande behövs inga stora insatser göras på 
inrapporteringssidan men för rapportverktyget måste en enhetlig dokumentstruktur, termer, 
definitioner m.m. användas för att ge korrekt underlag. Det är viktigt att det finns någon 
kunnig person som brinner för arbetet med rapportverktyget, att det finns stöttning från 
ledningen och att man informerar om vilka rapporter man vill se. Det måste även utses en 
person/personer som ansvarar för rapportverktyget och som kan återföra resultat till 
verksamheten. Idag har kliniken inget systematiskt sätt att jobba med utdata från 
rapportverktyget. Verksamheten önskar att se variation över tid, se mönster men det känns 
som att piloten var för ivrig att komma igång med inregistreringen så att nästa steg har gått i 
stå, dvs. inget eller mycket lite har gjorts gällande utdata från rapportverktyget. Det är viktigt 
att återföra resultat och att fånga intresset från vårdpersonal och att informera om hur de kan 
använda rapportverktyget för sitt kliniska arbete till det bättre för patienterna. Kliniken 
önskar men kan inte enkelt idag se orsaken till variationen i antalet katetrar, svara på om det 
används färre katetrar, har mindre postoperativa infektioner etc.  
 
Det är av stor vikt att landstingsledningen respektive verksamhetsledningen är intresserad så 
att detta arbete inte bara bygger på ett läkarintresse. Informanterna saknar även att man i 
projektet inte diskuterar”på-golvet-problem” mellan klinikerna men även mellan piloterna 
inom VGR- och Landstinget i Uppsala län som har bäring på användingen och nyttan av 
Infektionsverktyget.  

 
 

Läkare kvinnokliniken, Landstinget i Uppsala län 
En av informanten hade nyligen blivit kontaktläkare för piloten men kände sig inte väl insatt 
i vad detta innebar och har inte haft så mycket kontakt med projektledaren. Klinikens pilot 
startade i mars 2012. 
 
Informanterna hade inga problem med inrapporteringen men tyckte att det inte alltid är lätt 
att svara på vad som är en samhällsförvärvad eller vårdrelaterad infektion efter operation, 
man ska även ta ställning till om det är en profylax eller inte – ”Oklart hur dessa 
profylaxordinationer ser ut - det kanske man kan få ut av det här?” Kliniken har stort intresse 
av att koppla ihop slutenvård och primärvård genom antibiotikaförskrivning eftersom det är i 
primärvården de postoperativa infektionerna dyker upp. Infektionsverktyget uppfattas i 
nuvarande pilot inte vara ett system för att studera postoperativa vårdskador utan mer ”hur 
behandlar vi”. 
 
Kliniken avsätter inte någon tid att jobba med rapporter från Infektionsverktygets 
rapportverktyg utan menar att det finns annat som är mer prioriterat. Informanterna har mer 
känsla av att man allmänt sitter och väntat på att någon ska komma med feedback på inmatad 
data vilket, de menar kan bero på att det har varit många byten och stökigt på kliniken. De 
som har initierat införandet av Infektionsverktyget har slutat och andra i verksamheten vet 
väldigt lite. Kliniken har inte kommit till att börja diskutera förbättringsåtgärder och inte 
rapportverktyget - det är nästa steg. Informanterna skulle önska att man jobbade vidare med 
rapportverktyget och diskutera vilka rapporter som man vill ta ut. De känner dock att det är 



  Sidan 10 av 12  
 

 

viktigt att rapporterna är lätta att ta till sig snabbt; inget djupdykande i forskningsdata och 
om så är fallet att någon presenterar data på ett tydligt sätt. 
 
Det har gjorts andra insatser inom VRI bl.a. punktprevalensmätningar men informanterna 
menade att med ett fungerande Infektionsverktyg så skulle det vara mycket bättre men att det 
kräver att de mått som behövs kan tas fram och presenteras. Primärvården måste också in i 
Infektionsverktyget för att ge feedback till kliniken och det är viktigt att kommunicera och 
sprida resultatet. Önskan och förslag från informanterna är att t.ex. Infektionskliniken som 
kunnig inom området skulle leda/stötta i analysen av de rapporter med data som fås från 
rapportverktyget.  

 
 
 
 
Diskussion 

Utvärderingen av Infektionsverktyget har baserats på kvalitativa data från semistrukturerade 
intervjuer vilket visade sig vara en väl lämpad metod. Ett enkätutskick skulle, med vetskap 
om resultatet, med stor sannolikhet endast gett svar på hur läkarna uppfattar hur det är att 
arbeta med Infektionsverktygets inrapporteringsdel. Urvalet läkare planerades att bestå 
av ”rena användare” av Infektionsverktyget dvs antibiotikaordinerande läkare på 
pilotklinikerna. Istället intervjuades läkare som mer eller mindre hade varit eller var aktiva 
inom det lokala pilotprojektet. Detta kan påverka resultatet att ge en bild som inte är 
generaliserbar. 
 
Oavsett att det har funnits och fortfarande delvis finns diskussioner om de termer, 
undergrupper och definitioner som används i Infektionsverktygets inrapporteringsdel så 
upplever alla läkare att denna del är mycket enkel och intuitiv att använda. Däremot så ger 
föreliggande utvärdering knapphänt resultat om användningen av Infektionsverktygets 
utrapporteringsdel – rapportverktyget. Det är endast några få läkare som arbetat med den 
delen och heller ingen av pilotklinikerna som integrerat och kontinuerligt påbörjat att följa 
upp utdata från rapportverktyget till gagn för verksamhetens förbättringsarbete. Trots att 
detta senast nämnda orsakar att man ännu inte uppnått den förväntade nyttan av 
Infektionsverktyget så upplever många läkare att de frågor som ställs vid ordination ger 
läkarna en värdefull tankeställare om VRI och antibiotikabehandling.  
 
Att rapportverktyget inte har börjat användas i den omfattning som var förväntad medför att 
det inom den plan som sattes upp för denna utvärdering kvarstår att utvärdera 
Infektionsverktygets användbarhet i klinikernas verksamhetsförbättring. Det finns en tydlig 
vilja från läkarna respektive verksamheterna att börja arbeta med rapportverktyget och att 
diskutera möjliga förbättringsåtgärder som kan göras inom VRI och antibiotikaordination 
dock behöver prioritering ske så att det ges tid och stöd för detta arbete. Flertalet läkare 
väntade även på att respektive ledning skall komma med riktlinjer för hur arbetet med 
Infektionsverktyget skall ske och vad som ska följas upp så att det görs på ett enhetligt sätt. 
Vilken ”ledning” eller vem som skall ge stöd, dvs om det är på lokal, regional eller nationell 
nivå, nämns inte specifikt.  
 
Några läkare ansåg att information- och utbildningspaketet inför användningen av 
Infektionsverktyget varit alltför omfattande i förhållande till hur lättanvänd de upplever att 
Infektionsverktyget är. Utvärderingen studerade inte djupare om detta inbegrep 
Infektionsverktygets rapportverktyg. Ingen av informanterna nämnde heller något om att de 
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har sökt stöd i de hjälptexter som finns i verktyget vilket kan tolkas som att de inte kände till 
om hjälptexterna eller att de inte kände behov av hjälp.  

 
Pilotprojektet är ett tekniskt komplicerat projekt som har synliggjort att en strukturerad 
informationsstruktur och ett enhetligt fackspråk behövs för att tillse att tillförlitlig och 
korrekt data fås. Utvärderingen har inte studerat arbetet med Infektionsverktygets integration 
med journalsystemen men det framkom att integrationen med den automatiska datafångsten 
och att få den kvalitet på data som önskas till rapportverktyget mer eller mindre varit svår för 
båda journalsystemen. Med denna vetskap är det av stor vikt att inför ett nationellt 
breddinförande göra alla landsting medvetna om att ett gediget förarbete tillsammans med 
journalsystemleverantörer, IT-avdelningar, semantiker och verksamhetsföreträdare behöver 
göras innan Infektionsverktyget är klart för att användas i klinisk praxis. Det är även viktigt 
att i denna diskussion förtydliga var problemen tekniskt ligger, dvs i den nationella eller i 
den lokala delen vilket föreliggande utvärdering inte gjort. 
 
Det är viktigt att verksamheterna får klart för sig att Infektionsverktyget inte är något verktyg 
för behandling eller forskning utan för uppföljning hos verksamheten på grupp- respektive 
verksamhetsnivå; att Infektionsverktyget är framtaget för att ge tillräcklig bra underlag för 
att initiera diskussioner om förbättring i verksamheterna. Det framkom även behov av att 
diskutera riktlinjer för hur respektive landsting vill att Infektionsverktyget skall användas 
kort- och långsiktigt och att utse vem som kan och skall ta ansvar att arbeta med 
rapportverktyget för respektive klinik.   

 
Flertalet läkare påtalade den vinst de ser med att få fler kliniker samt primärvården att börja 
använda Infektionsverktyget vilket sannolikt även skulle medföra att verksamheterna bättre 
prioriterar arbetet med rapportverktyget och följer upp sina data för VRI och 
antibiotikabehandling. Inför ett breddinförande har det på lokal projektnivå samt från läkare 
sagts att det är viktigt med eldsjälar i landstingen men att det även är viktigt att varje 
verksamhet ges tid åt uppföljningsarbetet, att användarna ser nyttan med verktyget och att 
det är förankrat i verksamhetsledningen. Denna utvärdering har, som tidigare nämnts, ännu 
inte kunnat följa upp mål som sattes upp då klinikerna ännu inte fullt ut börjat använda 
Infektionsverktygets rapportverktyg. Detta gör att användbarheten och användningen av 
utdata från rapportverktyget bör vidare studeras för att bedöma den nytta man har 
förhoppning om på verksamhetsnivå och som på längre sikt skall visa om 
Infektionsverktyget påverkar antalet vårdrelaterade infektioner och förhindrar onödig eller 
felaktig antibiotikabehandling. Dessa studier bör göras men först efter utökad användning av 
Infektionsverktygets rapportverktyg.  
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Konklusion 
 

• Inrapporteringen i Infektionsverktyget anses vara lättanvänd och intuitiv och de 
tvingande frågorna gör att läkarna måste ta ställning kring VRI och 
antibiotikabehandling vilket ansågs vara positivt. 

 
• Rapportverktyget har endast i mycket liten grad börjat användas av pilotklinikerna. 

Detta medför att denna utvärdering inte har kunnat bedöma användbarheten av 
utrapporteringen. 

 
• Pilotklinikerna hade bara i ringa grad eller inte alls börjat arbeta med att integrera 

utdata från rapportverktyget i verksamhetens förbättringsarbete. 
 

• Utbildningsfrågan besvarades utifrån Infektionsverktygets inrapporteringsdel vilket 
läkarna inte ansåg kräva utbildning. Utrapporteringsdelen med rapportverktyget 
nämndes inte.  

 
• VGR har tagit fram en plan på att utvärdera nyttan av Infektionsverktyget, dvs. om 

kliniken får önskad utdata till sitt förbättringsarbete inom VRI och 
antibiotikabehandling, men varken VGR eller Landstinget i Uppsala län har vid 
tidpunkten för föreliggande utvärdering ännu kunnat utföra denna utvärdering.  

 
• Flera informanter har nämnt möjligheten att kunna sluta med 

punktprevalensmätningar till fördel för Infektionsverktyget då man upplever att man 
med Infektionsverktyget har möjlighet att göra bättre mätningar av VRI. 

 
• Breddinförandet av Infektionsverktyget till övriga kliniker och primärvården ger 

möjlighet till uppföljning över hela vårdkedjan vilket såg som mycket positivt. 
 

 
 
 


