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Sammanfattning 

Introduktion: Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är ett folkhälsoproblem. 
Kvarliggande urinvägskateter är en riskfaktor för att drabbas av vårdrelaterad 
urinvägsinfektion. Det finns en tydlig koppling mellan vårdrelaterad infektion, 
antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. På sjukhusronden har sjuksköterskan en 
nyckelroll i att förebygga vårdrelaterade infektioner. Syfte: Undersöka om införandet av ett 
rondkort har någon effekt på sjuksköterskornas upplevelse av sin delaktighet i patientens 
antibiotika- och urinvägskateterbehandling. Metod: En interventionsstudie utfördes på två 
vårdavdelningar på Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Västerbotten. Interventionen 
bestod av en checklista, RondkortVLL, som utvecklades för sjuksköterskor att använda vid 
ronden. Interventionen pågick under fyra veckor. För att mäta deras upplevelse av 
delaktighet i patienternas antibiotika- och KAD-behandling fick de svara på en enkät före 
och efter interventionen. Svaren före och efter interventionen jämfördes med Mann 
Whitney-U test. Resultat: En signifikant förbättring på 1) dagligt ställningstagande till 



 

 

KAD-behandling och 2) sjuksköterskorna upplevde det naturligt att föra en dialog med 
läkaren om alternativ till urinvägskateter med mindre infektionsrisk. En ökad upplevelse av 
delaktighet angående patienternas antibiotikabehandling kunde ses på svaren efter 
interventionen men denna ökning var inte signifikant. Slutsats: Eftersom urvalet var litet 
och endast två avdelningar undersöktes är det svårt att dra några generella slutsatser. 
Resultatet tyder på att RondkortVLL har ökat sjuksköterskornas upplevelse av delaktighet i 
patienternas KAD-behandling och kan ha ökat sjuksköterskornas upplevelse av delaktighet 
i patienternas antibiotikabehandling. På grund av resultaten och betydelsen av att förebygga 
vårdrelaterade infektioner förordar vi en ökad klinisk användning av RondkortVLL. Vi 
hävdar att RondkortVLL kan vara effektivt som en daglig påminnelse, stärka 
sjuksköterskorna och medvetandegöra dem om deras betydelse i alla aspekter i patientens 
vård.  
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Abstract 

Introduction: Healthcare-associated infections and antibiotic resistance are public health 
problems. Indwelling catheters increase risk for urinary tract infections. There are 
connections among healthcare-associated infections, antibiotic use and antibiotic resistance. 
Nurses play a key role in infection control during hospital ward rounds. Aim: To investigate 
if a ward round checklist affects nursesʼ experiences of participation in patients’ antibiotic- 
and indwelling catheter treatments. Method: An intervention study was conducted in two 
wards at Norrland University Hospital. The intervention was use of a checklist, 
RondkortVLL, that we developed for use by nurses at the ward round. The duration of the 
intervention was 1 month. The nurses answered a questionnaire about the use of antibiotic- 
and indwelling catheter before and after the intervention. Pre- and post-intervention 
responses were compared using the Mann Whitney-U test. Results: Significant 
improvements were found in 1) daily consideration of indwelling catheters and 2) the nurses 
feeling it was natural to conduct a dialogue with the physician about lower infection risk 
alternatives to indwelling catheters. While nurses tended to more often report the experience 
of participation in antibiotic treatment considerations post-intervention, this was not 
significant. Conclusion: Due to a small sample size and only two wards investigated it is 
difficult to generalize our results. However, our data indicate that RondkortVLL improved 



 

the nurses' experience of participation in patients' indwelling catheter treatments and may 
improve nursesʼ experiences of participation in a patient’s antibiotic treatment. Given these 
findings and the importance of infection prevention and control, we are pursuing greater 
clinical utilization of the RondkortVLL. We assert that RondkortVLL can be useful as a 
daily reminder, empower the nursesʼ and raise awareness of their importance in all aspects 
of patient care. 
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Definitioner 

Antibiotikaresistens  

Enligt folkhälsomyndigheten när bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika 
(Folkhälsomyndigheten, 2017a). 

Definierad dygns dos, DDD 

Enligt läkemedelsverket är DDD den förmodade medel-dosen till vuxna för ett läkemedel 
vid underhållsbehandling vid läkemedlets huvudindikation. DDD/tusen invånare är DDD 
per tusen invånare och dag och beskriver antal dygnsdoser fördelat på befolkningen. Måttet 
gör det möjligt att jämföra olika områden med olika stora befolkningsunderlag och möjliggör 
jämförelse mellan olika år inom samma område vid befolkningstillväxt (Läkemedelsverket, 
2000). 

Folkhälsa 

Kunskap och vetenskap som hanterar frågor om förebyggande av sjukdom, förlänga liv och 
främja hälsa genom åtgärder inom samhället (WHO, 2012).  

Folkhälsoarbete 

Åtgärder som syftar till att människor kan behålla sin hälsa, förbättra sin hälsa och 
välbefinnande eller åtgärder som förhindrar att hälsan försämras. Folkhälsa fokuserar på alla 
delar av hälsa och välbefinnande och inte bara utrotandet eller frånvaro av sjukdom eller 
speciella sjukdomar. Många åtgärder vänder sig till hela befolkningen men i 
folkhälsobegreppet innefattas också riktade individuella åtgärder som vaccinationer eller 
hälsorådgivning (WHO, 2012). 

Iv-antibiotika 

Intravenös administrering av antibiotika. Intravenös syftar på att ett läkemedel administreras 
direkt in i blodet via en ven (FASS, 2017). 

Kateterdygn 

Antal dagar under ett vårdtillfälle inom sluten vård som patienten har en kvarliggande 
urinblåsekateter (Inera AB, 2017).  
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KAD 

Kvarliggande kateter via urinröret (Lauritzen, 2017). 

Likertskala 

System för rankning som kan användas i enkäter. Systemet är designat för att mäta 
människors attityder, uppfattningar och åsikter (Encyclopedia Britannic, 2017). 

Nudging 

Thaler & Sunstein (2009) använde termen som en beskrivning hur valmöjligheter 
presenteras för att styra människors beteenden mot ett särskilt mål utan att förbjuda några 
andra val. För att räknas som nudging ska den valmöjligheten som personen ska “knuffas” 
mot det enkla och billiga alternativet.  

PPM VRI 

Punktprevalensmätning (PPM) av vårdrelaterade infektioner (VRI). Antalet inneliggande 
patienter med en vårdrelaterad infektion i förhållande till totala antalet inneliggande patienter 
en viss given tidpunkt (Socialstyrelsen, 2006). 

Rond 

Definition på rond på sjukhus är enligt Collins dictionary ett regelbundet möte mellan 
inneliggande patient på sjukhus och hälso- och sjukvårdpersonal I syfte att besluta vård- och 
undersökningsåtgärder (Collins English Dictionary). 

Vårdhygien 

Enheten för Vårdhygien är en enhet inom landstinget som arbetar för att minska 
vårdrelaterade infektioner, VRI, och smittspridning genom systematiskt förebyggande 
arbete inom hälso- och sjukvård i kommun och landsting. Vårdhygien utbildar personal och 
studerande inom hälso- och sjukvård, skriver riktlinjer, ger vårdhygieniska råd vid ny- och 
ombyggnationer och initierar, ger råd och stöd vid förbättringsarbeten i kvalitet och 
patientsäkerhet (Folkhälsomyndigheten, 2016b). 

Vårdrelaterad infektion (VRI)  

En vårdrelaterad infektion, VRI, är enligt Socialstyrelsens definition en "Infektion som 
uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, 
behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar 
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inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning" (Folkhälsomyndigheten, 
2016a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

INTRODUKTION 

Folkhälsovetenskaplig relevans 

Att som patient drabbas av skada vid vård eller omsorg är ett stort folkhälsoproblem världen 
över. Enligt WHO (2016) är vårdrelaterade infektioner, VRI, den vanligaste vårdskadan 
globalt och att drabbas av VRI har en stor negativ betydelse för folkhälsan. VRI påverkar 
sjuklighet, dödlighet och livskvalitet. WHO har för att förebygga VRI, minska förekomst av 
antibiotikaresistens och förbättra patientsäkerhet och kvalitet publicerat riktlinjer för hur 
arbetet mot VRI ska ske på nationell och lokal nivå (WHO, 2016). 

Det finns en mängd riskfaktorer hos den enskilda patienten och/eller vårdåtgärder och 
behandlingar som kan öka risken för att drabbas av en VRI. Kvarliggande urinvägskateter, 
KAD, är en känd riskfaktor för att utveckla urinvägsinfektion och enligt Sveriges kommuner 
och landsting, SKL, är det en tydligare koppling mellan KAD och urinvägsinfektion än det 
är mellan andra riskfaktorer och risken att drabbas av en VRI (SKL, 2014). 

Enligt WHO är antibiotikaresistens ett av de största hoten mot global hälsa och säkra 
livsmedel idag. För att förebygga och kontrollera antibiotikaresistensen har WHO antagit 
“The Global action plan on antimicrobial resistance”. Programmet har fem strategier. En av 
strategierna är att förbättra medvetenheten och öka förståelsen för vad antibiotikaresistens 
är. En annan viktig åtgärd är att stärka övervakning och forskning. Att minska antal personer 
som drabbas av infektioner är ett annat viktigt mål men även att optimera användningen av 
antibiotika. Den sista strategin är vikten av att säkerställa hållbara investeringar i arbetet med 
att minska antibiotikaresistensen (WHO, 2018). 

Det finns en tydlig koppling mellan VRI, antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. 
För att hälso- och sjukvården ska kunna öka kvaliteten på behandling och vård och för 
patientsäkerheten är det viktigt att se sambandet. Vårdrelaterade infektioner och optimering 
av antibiotikabehandling är synergistiska. För att arbeta effektivt med att förebygga och 
minska vårdrelaterade infektioner är det viktigt att ta sig an dessa båda utmaningar samtidigt. 
En samsyn förstärker åtgärderna som sätts in och bidrar också till att minska utvecklingen 
av antibiotikaresistens. Om vårdrelaterade infektioner kan förebyggas i högre utsträckning 
uppstår färre infektioner som behöver antibiotikabehandlas. Om användningen av 
antibiotika optimeras fördröjs framväxandet av antibiotikaresistenta stammar. Dessa 
antibiotikaresistenta stammar är svårare att behandla och kräver ibland både sjukhusvård och 
längre behandlings- och vårdtid (ODPHP, 2018). 

VRI i Sverige orsakas oftast av patienternas normalflora och vid ökad antibiotikaresistens i 
samhället så kommer VRI också i högre utsträckning att orsakas av antibiotikaresistenta 
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bakterier vilket leder till ökad morbiditet, mortalitet och mer komplicerad och kostsam 
antibiotikabehandling (Folkhälsomyndigheten, 2017b). 

Vi har i vår studie valt att fokusera på sjuksköterskans upplevelse av sin medverkan i 
patientens antibiotika- och KAD-behandling i slutenvården. Detta på grund av att nationell 
statistik visar att det är en hög antibiotikaanvändning och även mycket vanligt med KAD 
inom slutenvården i Västerbottens läns landsting, VLL. Både antibiotikaanvändning och 
KAD-behandling är riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner, VRI, och därför anser vi att 
det är betydelsefullt att belysa sjuksköterskans upplevelse av sitt ansvar och sin medverkan 
vid antibiotika- och KAD-behandling. 

Vårdrelaterade infektioner- prevalens  

Ett stort antal patienter i Sverige, drygt 100 000, drabbas varje år av vårdskador, 30 % av 
dessa är VRI.  Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) är ungefär 30 - 50% av alla 
VRI troligen undvikbara. Varje år mäts förekomsten av VRI på slutenvårdsavdelningar på 
Sveriges alla sjukhus. Genomförda PPM VRI visar att de vanligaste typerna av VRI är 
vårdrelaterad pneumoni, vårdrelaterad urinvägsinfektion och postoperativa sårinfektioner 
(SKL, 2017).  

I Västerbottens läns landsting (VLL) utförs punktprevalensmätningar (PPM) av VRI 2 - 4 
gånger per år sedan 2008. Mätningarna valideras av vårdhygien VLL och därför har siffrorna 
god kvalitet. Den PPM som genomfördes under 2018 visade att Västerbotten är ett av de 
fyra län i Sverige som har högst andel patienter med VRI (Figur 1). 
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Figur 1. 

Andel inneliggande patienter med VRI. PPM VRI i Sverige 2009, 2017–2018. (SKL, 2018b)

 

 

Kvarliggande urinvägskateter som riskfaktor för VRI – prevalens 

KAD orsakar ca 90 % av alla vårdrelaterade urinvägsinfektioner (Socialstyrelsen, 2006). 
Landstingens rapportering i PPM om urinvägsinfektion hos patienter med KAD förekomst 
varierar mellan landstinget och det finns alltid en viss osäkerhet i statistiken i och med att 
bedömningen vad som utgör en urinvägsinfektion kan variera. En notering i kanten när det 
gäller KAD och urinvägsinfektion är att i mätningarna framgår det inte om KAD-behandling 
påbörjades på grund av en urinvägsinfektion eller om KAD gett upphov till 
urinvägsinfektionen (SKL, 2014).  

Enligt PPM har patienter i VLL näst högst andel KAD i landet och förekomsten har ökat 
mellan från 2008 - 2017. Under 2017 visade mätningen att 28,6% av de inneliggande 
patienterna i VLL hade en KAD (SKL, 2018). Mätningen av riskfaktorer för VRI från 2018 
visar fortsatta höga siffror för kateterbehandling i Västerbotten. Västerbotten är det län i 
Sverige som har näst högst förekomst av KAD på slutenvårdsavdelningar (Figur 2). 
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Figur 2. 

Andel inneliggande patienter med riskfaktor KAD i Sverige, PPM VRI 2009, 2017–2018 
(SKL, 2018b) 

 

 

Att förebygga vårdrelaterade infektioner  

För att främja patientsäkerheten och minska risken för att patienter drabbas av vårdskador 
har vi i Sverige lagar och föreskrifter som gäller inom vård och omsorg. Det finns även lagar 
som ska öka patientens delaktighet i vården. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 
ska all vård bedrivas på lika villkor, förebygga ohälsa, ha god kvalitet och hygienisk standard 
och respektera patientens självbestämmande och integritet. I Patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659) står det om sjukvårdens skyldigheter att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete för att skydda patienter mot vårdskada. De föreskrifter som handlar 
om patientsäkerhet och skydd mot smittspridning är föreskriften “Basal hygien i vård och 
omsorg” (SOSFS 2015:10) och föreskriften om “Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:19).  

Regeringen och SKL införde en patientsäkerhets överenskommelse med prestationsbaserade 
ersättningar för olika indikatorer för patientsäkerheten, under åren 2010–2014. Syftet med 
överenskommelsen var att stärka ledningen och styrningen av patientsäkerhetsarbetet i 
landstingen. De prestationsbaserade ersättningarna stimulerade patientsäkerhetsarbetet i 
landsting och regioner (SKL, 2017). 

Att förebygga uppkomsten av VRI är en viktig del av patientsäkerhetsarbetet. Enligt 
nationella ramverket för patientsäkerhetsarbete ökar chansen för att förbättringsarbetet ska 
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lyckas om det sker patientfokuserat, kunskapsbaserat och organiserat inom vårdens olika 
nivåer (SKL, 2015). 

För att identifiera vilka faktorer som förebygger VRI inom den svenska sjukvården gjordes 
en jämförande studie i samarbete mellan SKL, landsting och regioner. Studien visar att det 
är viktigt att all personal på alla nivåer, patienter och anhöriga är delaktiga i arbetet med att 
förebygga VRI. En annan viktig åtgärd är att identifiera riskpatienter och tidigt vidta 
förebyggande åtgärder mot uppkomst av VRI (SKL, 2014). 

För att verksamheterna framgångsrikt ska kunna arbeta med förebyggandet av VRI krävs att 
resurser avsätts till systematiskt förbättringsarbete. Arbetet ska också inriktas på att 
förebygga riskfaktorer för uppkomst av VRI. En minskning av de VRI som kan undvikas 
skulle innebära besparingar, minskad sjuklighet, antal dödsfall och frigöra vårdplatser i en 
alltmer ansträngd hälso- och sjukvård (SKL, 2017). 

Ledningen har en väsentlig roll i allt förbättringsarbete, ledningen ska säkerställa att det finns 
stöd och resurser. Utbildning, intresse och medverkan av alla personalkategorier är 
nödvändigt för att projektet ska lyckas (Fakih et al, 2014). 

För att nå framgång i arbetet mot VRI ska arbetet bedrivas på alla nivåer. Tvärprofessionellt 
samarbete är effektivt vid förbättringsprojekt. Man samlar all kunskap och kompetens i 
gruppen, vilket gör det lättare att fatta beslut och det sker ett bättre nyttjande av de resurser 
som finns (Naidoo & Wills, 2005). Vilken typ av VRI som är vanligast varierar mellan olika 
specialiteter inom sjukvården. Det är därför väsentligt med lokala data på vilka VRI som är 
vanligast och hur stor förekomst det är inom verksamheten. För att nå engagemang är det 
också viktigt att återkoppling av typ och förekomst av VRI sker lokalt. Det finns ett ökande 
antal evidensbaserade åtgärdspaket hur man systematiskt ska arbeta för att minska de olika 
typerna av VRI men trots detta minskar inte förekomsten. En del av problematiken är att det 
är svårt att få vårdgivarna att ändra arbetssätt och att få personalen att ändra beteende (AL-
Tawfiq & Tambyah, 2014). 

Att vårdhygien och verksamheter inom sjukvården har ett tätt samarbete är en av de åtta 
framgångsfaktorer som förebygger VRI enligt SKL:s kartläggning. De landsting som hade 
lägre förekomst av VRI upplevde i högre grad att vårdhygien var närvarande och bistod med 
praktiska lösningar på vårdhygieniska problem. I landsting och sjukhus med lägre förekomst 
av VRI hade vårdhygien hög status och fanns representerade i forum och olika nätverk (SKL, 
2014).  

 

Att förebygga kateterrelaterade urinvägsinfektioner 

Bland de Internationella riktlinjer som finns för att förebygga vårdrelaterade 
urinvägsinfektioner har CDC (2009) en riktlinje som sätter som mål att användningen av 
KAD ska minimeras och att behandlingstiden hos alla patienter med KAD ska minskas. För 
att nå dessa mål finns föreslagna, evidensbaserade åtgärder. En av åtgärderna är att det ska 
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finnas ett system av beredskap eller påminnelser för att uppmärksamma personalen på de 
patienter som har KAD och säkerställa att ett ställningstagande görs om de ska fortsätta med 
KAD-behandling. En annan åtgärd som visat sig effektiv är riktlinjer eller protokoll som 
sjuksköterskan ansvarar för och som fokuserar på att avlägsna KAD som inte längre är 
nödvändiga för patienten (CDC, 2009). 

De nationella riktlinjer som sjukvården i Sverige använder sig av, avseende KAD är 
vårdhandboken. Här finns nationella, evidensbaserade riktlinjer på när en patient behöver 
KAD och när det inte längre är nödvändigt (Lauritzen, 2018). 

Åtgärdspaket för att förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner inom vården har också 
utarbetats av SKL. Åtgärdspaketet utvecklades under den nationella satsningen, som 
inleddes 2008 för att förbättra patientsäkerheten. Åtgärderna summeras i punktform och 
vänder sig till all sjukvård. Åtgärdspaketet beskriver att den mest effektiva åtgärden är att 
strikt följa de indikationer som finns om när KAD ska sättas in och att säkerställa att 
behandlingstiden med KAD blir så kort som möjligt (SKL, 2011).  

Information och utbildning till personalen som arbetar patientnära är en viktig del i arbetet 
med att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion. Genom återkommande utbildning ökar 
personalens kunskaper och färdigheter gällande KAD. Information till patienter och även till 
anhöriga ökar deras kunskap och delaktighet i vården. Större kunskap om riktlinjer ökar 
följsamheten till rutiner hos personal (Moe, Alaesante & Finch, 2016). 

Flera studier styrker att checklistor för sjuksköterskor är effektivt för att minska KAD-
användning och på så sätt förebygga kateterrelaterade urinvägsinfektioner. Enligt Durant 
(2017) har det visat sig vara effektivt att involvera sjuksköterskor i arbetet med att förebygga 
kateterrelaterad urinvägsinfektion genom checklistor för skötsel och avveckling av KAD 
(Durant, 2017). Parry, Grant och Sestovic (2013) beskriver hur en checklista för katetrar i 
patientjournal som används av sjuksköterskorna också fungerar som en påminnelse om 
KAD:s närvaro och indikationer för läkarna. När läkaren ordinerar KAD länkas ordinationen 
till checklistan. Resultatet från studien visar att kateterdagarna minskade med 50 % under 
en 36-månaders period (Parry, Grant & Sestovic, 2013). Moe, Alaesante & Finch (2016) 
beskriver ett projekt för att minska antalet kateterdagar på ett sjukhus i Scottsdale, USA. De 
genomförde utbildning om indikationer och strategier för att minska kateteranvändning till 
alla personalgrupper. I projektet ingick även tvingande fält med indikationer i journalen på 
akutmottagningen. Även markörer på vilka patienter som var kateterbärare och elektronisk 
påminnelse i journalen om katetern fortfarande är nödvändig infördes. Elektronisk 
påminnelse medförde att katetern snabbare avvecklades, de tvingande fälten med indikatorer 
på akutmottagningen medförde att färre katetrar sattes in. Kateter-dagarna minskade med ca. 
en tredjedel på sjukhuset och patienter på akutmottagningen som fick en kateter minskade 
från 4 % till 1%. Om antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner minskade var osäkert då 
diagnoskriterierna förändrades under tiden projektet pågick (Moe, Alaesante & Finch, 
2016). 
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Att förebygga antibiotikaresistens 

Arbetet med att bekämpa antibiotikaresistens pågår även nationellt och är enligt Regeringen 
(2016) ett prioriterat område där olika insatser med hjälp av olika aktörer pågår (Regeringen, 
2016).  

En av de viktigaste aktörerna är folkhälsomyndigheten som utgav en rapport 2014 som 
beskriver Sveriges långsiktiga arbete mot antibiotikaresistens. Rapporten summerar vad vi 
vet och var vi står idag när det gäller antibiotikaresistens. Den beskriver också vilka verktyg 
och arbetssätt vi kan använda i arbetet mot ökad antibiotikaresistens. Sveriges är ett litet land 
och vårt arbete mot antibiotikaresistens kännetecknas av samarbete. Samarbetet sker på 
global, nationell och även lokal nivå, där många olika aktörer är involverade. Sverige har en 
relativt låg antibiotikaförbrukning och resistensläget ser även bättre ut jämfört med många 
andra länder. I och med att antibiotikaresistens inte känner några gränser så är internationellt 
samarbete avgörande för att nå framgång i dessa frågor (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

En annan viktig aktör i arbetet mot antibiotikaresistens i Sverige är Strama, samverkan mot 
antibiotikaresistens. Stramas främsta fokusområde är optimering och minskning av 
antibiotikaanvändning. Strama har under 2018 inlett en nationell informationskampanj till 
sjuksköterskor i slutenvården med syfte att stärka/öka medvetenheten om sjuksköterskans 
betydelse för Strama-arbetet i den kliniska vardagen och öka deras kunskap om 
antibiotikaresistens (Strama, 2018; [Strama Nationell, 2018] [Videofil]; Falk, 2018). 

Inom Västerbottens läns landsting, VLL, har arbetet för att minska recept-förskrivningen 
inom öppenvården varit väldigt framgångsrikt och nu ligger fokus på 
slutenvården.  Västerbotten är, enligt mätningar som baseras på slutenvårdsrekvisitioner och 
DDD/tusen invånare, en av två län i Sverige som har mest antibiotikaförsäljning på 
slutenvårdsrekvisition inom slutenvården (se figur 3). 
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Figur 3. 

(Hahlin, Nordqvist, 2018)) 

 

 

 

Att optimera antibiotikabehandling  

Att rätt sorts antibiotika sätts in på rätt indikation är en viktig åtgärd för den enskilda 
patienten men även för att minska framväxandet av resistenta bakterier. En stor del av 
antibiotika recepten förskrivs av öppenvården både internationellt och nationellt men även 
inom slutenvården är antibiotikaanvändningen hög och det finns mycket arbete kvar att göra 
för att optimera användningen. Inom slutenvården har sjukhusbaserade program växt fram 
för att säkerställa att antibiotika inte ges på felaktiga indikationer och att behandlingstiden 
inte blir längre än nödvändig. Enligt “Centers for disease control and prevention” (CDC) är 
20-50% av all antibiotika som sätts in på akutsjukhus i USA antingen onödig eller olämplig. 
De menar att antibiotikaresistens är ett stort folkhälsoproblem som inte bara påverkar de 
människor som behandlas med antibiotika utan alla människor globalt. CDC poängterar att 
arbetet med att förbättra antibiotikaanvändningen är ett mycket viktigt mål för att förbättra 
folkhälsan och att det finns vetenskapliga belägg för att sjukhusbaserade program vars mål 
är att förbättra antibiotikaanvändningen, så kallade “antibiotic stewardship program”, ASPs 
kan optimera användningen och minska negativa bieffekter. År 2014 rekommenderade CDC 
att alla akutsjukhus skulle implementera ASPs. Erfarenheten visar att ASPs kan 
implementeras på olika typer av sjukhus och om det når framgång är mest beroende av 
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definierat ledarskap och multidisciplinär approach. Sjuksköterskans roll i ASPs, enligt CDC, 
är att säkerställa att odlingar tas innan behandling sätts in, att hålla översyn över insatt 
behandling, indikation och behandlingstidens längd. Snabb diskussion och återkoppling i 
dessa frågor ska ingå i den dagliga rutinen (CDC, 2014). 

Studier visar att sjuksköterskor behöver medvetandegöras om sin betydelse när det gäller 
patientens antibiotikabehandling. I en studie som publicerades i Canada 2017 beskrevs 
strategier för att engagera sjuksköterskor i ASPs. Studien genomfördes på fyra sjukhus där 
ASP implementerats sedan tidigare. 6 multidisciplinära fokusgrupper bestående av 
sjuksköterskor, farmaceuter och läkare sattes samman där grupperna fick arbeta i ett 
interaktivt nätverk under ett år med olika teman. Grupperna träffades under fem sessioner 
där de kunde diskutera framsteg, framgångsfaktorer och vilka utmaningar de stött på. Tre 
nyckel-teman uppstod. Det första var att öka intresset och engagemanget från 
sjuksköterskorna. Temat grundade sig i att projektgruppen saknade engagemanget från 
sjuksköterskorna i det lokala ASPs arbetet och insåg värdet av att involvera sjuksköterskorna 
i detta arbete. Det andra temat var att göra ASPs arbetet till en daglig rutin och det tredje 
temat var att engagera sjuksköterskor i att upprätthålla och sprida ASP genom ledare inom 
sjuksköterskegruppen.  Författarna menade att studiens resultat visar att mer insatser borde 
göras för att medvetandegöra sjuksköterskorna om deras nyckelroll i ASPs och deras bidrag 
till att optimera antibiotikabehandling (Jeffs et al, 2018). Gillespie et al (2013) genomförde 
en interventionsstudie i Australien för att undersöka hur stor inverkan som undervisning av 
sjuksköterskorna hade på antibiotikaanvändning och följsamhet till gällande riktlinjer i 
antibiotikabehandling. Författarna beskriver att “antimicrobial stewardship”-teamen oftast 
består av infektionsläkare, läkare med mikrobiologisk kompetens och farmaceut. Författarna 
påpekar att det inte är utrett huruvida medverkan av personal från vårdhygien och 
sjuksköterskor skulle inverka på antibiotikaanvändning och följsamhet till 
antibiotikariktlinjer. Studien inleddes med insamling av material före interventionen startade 
genom enskilda intervjuer med samtliga deltagare. Etthundra sjuksköterskor deltog från två 
sjukhusområden. Sedan inleddes en utbildningsinsats som pågick under fyra veckor. 
Utbildningen hölls av hygiensjuksköterskor där de fungerade som konsulter och även 
handledare till den enskilda sjuksköterskan. Sessionens mål var att stärka sjuksköterskorna 
till att optimera antibiotikabehandlingen. Detta gjordes genom att diskutera fortsatt 
antibiotikabehandling med medicinskt ansvarig men även genom att väcka frågan om att 
ändra behandling från intravenös till tablettform. Dagliga besök av personal från 
vårdhygienenheten på de avdelningar som deltog i studien ingick där möjlighet till 
konsultation fanns. Antibiotikafrågor lanserades som en gemensam fråga för farmaceut, 
sjuksköterska och läkare. I och med att det är sjuksköterskan som administrerar antibiotika 
låg emfasen på deras medvetenhet i antibiotikafrågor och behandlingens lämplighet. 
Resultatet visade att medvetenheten om risk för utvecklandet av ökad antibiotikaresistens 
hos de sjuksköterskor som deltog i studien hade ökat från 59% till 79% (Gillespie et al, 
2013). 
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Ronden 

Ronden är ett dagligt arbetsmoment inom sjukvårdens slutenvårdsavdelningar som kan se 
olika ut på olika avdelningar. Vanligtvis är det en av avdelningens sjuksköterskor som 
tillsammans med läkare diskuterar patienterna under en så kallad “sittrond” eller så går man 
runt till patienterna och för en dialog med patienten på vårdrummet. Ibland kan ronden vara 
en kombination av dessa båda arbetssätt. Under ronden görs ibland enklare undersökningar, 
sår inspekteras och provsvar återkopplas. På ronden tas också beslut om fortsatta 
undersökningar och behandlingar. Informationen till patienten om dennes sjukdom och dess 
prognos. All vård ska ske i samråd med patienten och därför är samtycke till fortsatt 
behandling en väsentlig och viktig del av ronden (SFS, 2017:30).  

Hur ronden ska vara upplagd och vilka frågor som hanteras varierar. Vissa landsting har 
utvecklat rondregler som ett stöd för sjukvårdspersonalen (Västra Götalandsregionen, 2016) 
men någon nationell “checklista” för vad som ska ingå i ronden finns inte. Det finns evidens 
för att frågor om KAD-behandling hos enskilda patienter ska hanteras dagligen för att 
minska risken för uppkomsten av vårdrelaterad urinvägsinfektion (SKL, 2011). 

Vid en studie från ett universitetssjukhus i Schweiz undersöktes interaktionen mellan patient, 
sjuksköterska och läkare genom att dialogen under ronderna spelades in och det som sades 
sorterades in under olika teman. Analysen av inspelningarna visade att den typiska ronden 
till största delen var en dialog mellan patient och läkare med endast mindre deltagande från 
sjuksköterskan. Studien visade att läkarna ger patienterna en mycket stor del av den 
medicinska informationen i jämförelse med sjuksköterskorna. Författarna ifrågasätter om all 
denna medicinska information alltid kommer patienten till gagn i och med att andra studier 
visat att patienter upplever att de inte får tillräcklig information. De menar att en stor del av 
patienterna är äldre och det är viktigt att informationen anpassas till den enskilda patienten. 
Här har sjuksköterskan en viktig roll, menar författarna, sjuksköterskan är den som sett 
patienten mest i det dagliga livet på avdelningen (Weber, Stöckli, Nubling & Langewitz, 
2007). 

 

Rondkort VLL 

Dagliga påminnelse om KAD-behandling och eventuell avveckling av behandlingen har 
visat sig effektivt för att minska antalet kateterdagar (Moe, Alaesante & Finch, 2016). Det 
ingår i sjuksköterskans roll att säkerställa att odlingar tas innan antibiotikabehandling sätts 
in, att hålla översyn över insatt behandling, indikation och behandlingstidens längd. Snabb 
diskussion och återkoppling i dessa frågor ska ingå i den dagliga rutinen (CDC, 2014).  

En daglig påminnelse kan beskrivas som en form av nudging. Socialstyrelsen (2018) 
beskriver nudging som olika interventioner som görs för att påverka människors beteende. 
Begreppet nudging har en tydlig koppling till hälsa och folkhälsa. Nudging implementeras i 
den miljö där beteendet som är önskvärt att påverka, utförs. Det beskrivs vidare att det 
handlar om att påverka på gruppnivå, interventionen är inte individuellt inriktad. En annan 
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tillämpning som diskuteras är utformning av olika policys. Rapporten belyser att det hos 
beslutsfattare finns ett ökat intresse i frågor som gäller beteendevetenskapliga tillämpningar 
(Socialstyrelsen, 2018).  

I vårt arbete som hygiensjuksköterskor i VLL är vårt uppdrag att förebygga VRI. Inom VLL 
har vi en hög användning av antibiotika inom slutenvård och en hög andel KAD bland 
patienter. Båda dessa är kända riskfaktorer för VRI. Strama har under hösten 2018 infört ett 
antibiotikakort ”antibiotikasmarta sjuksköterskor” nationellt (Strama, 2018). Vi har inför vår 
studie i samarbete med lokala Strama arbetat fram ett “Rondkort VLL” (se bilaga 1). 
Landstingsledningen har beslutat att detta ska implementeras senast våren 2019. Tanken är 
att sjuksköterskorna ska använda Rondkort VLL som dialogstöd vid ronden. Kortet ska 
fungera som en checklista, daglig påminnelse, och ge stöd till det patientnära teamet, 
sjuksköterskan och läkaren. Det ska säkerställa att viktiga frågor om patientens 
antibiotikabehandling och behov av KAD diskuteras under ronden. Användningen av 
Rondkort VLL syftar till att öka sjuksköterskors kännedom om och delaktighet i patientens 
antibiotika- och KAD-behandling. Sjuksköterskans delaktighet har stor betydelse för 
patientsäkerheten, förebyggandet av vårdrelaterade infektioner och för att minska risken för 
ökad antibiotikaresistens. 
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SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka om införandet av Rondkort VLL har betydelse för 
sjuksköterskors upplevelse av sin delaktighet i kateter- och antibiotikabehandling hos 
inneliggande patienter på vårdavdelning. 
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METOD 

Studiedesign 

Vi har valt att göra en interventionsstudie på två vårdavdelningar på Norrlands 
universitetssjukhus, Umeå, Västerbotten. Interventionen bestod av införandet av 
RondkortVLL som sjuksköterskorna vid de båda avdelningarna skulle använda vid ronden 
under interventionsperioden. Interventionen pågick mellan 24 september 2018 och 22 
oktober 2018. Interventionens effekt på sjuksköterskornas upplevelse av delaktighet 
bedömdes med enkäter före och efter.  

 

RondkortVLL 

Inför vår studie arbetade vi fram ett rondkort som sjuksköterskorna skulle använda som 
dialogstöd vid ronden, Rondkort VLL (se bilaga 1). Vi har haft Stramas kort 
“antibiotikasmarta sjuksköterskor” som grund när vi utvecklade vårt rondkort, Rondkort 
VLL (Strama, 2018). När vi utvecklade RondkortVLL valde vi att även ta med frågor om 
KAD-behandling. Frågorna utformades i samstämmighet med Vårdhandbokens riktlinjer 
(Lauritzen, 2017) och SKL:s åtgärdspaket (SKL, 2011). RondkortVLL arbetades fram i 
samarbete med vårdhygien VLL och Strama VLL. Rondkort VLL kommer att införas på 
VLL:s samtliga tre sjukhus och därför tyckte vi att det var intressant att göra en pilotstudie 
före införandet. Den ena sidan av kortet består av frågor om kateterbehandling och den andra 
sidan hanterar frågor om antibiotika. Tanken är att bedömning ska ske varje dag om KAD-
behovet kvarstår, KAD behöver bytas, om det finns alternativ till KAD-behandling och om 
det finns några infektionstecken. Antibiotikadelen handlar om rutiner för odling, justering 
av behandling vid odlingssvar, korrekt administrering och daglig omprövning av aktuell 
antibiotikabehandling. 

 

Enkäterna 

Sjuksköterskorna besvarade en enkät före och efter interventionen. De båda enkäterna var 
identiska. Enkäten bestod av 11 frågor. Förutom frågor om antal år som sjuksköterska, kön 
och specialitet handlar frågorna om hur sjuksköterskorna upplever sitt arbete med 
antibiotika- och KAD-behandling. Vi ville undersöka om sjuksköterskorna upplevde någon 
skillnad i sitt arbete med antibiotika- och KAD-behandling före och efter de använt sig av 
Rondkort VLL på ronderna. För att mäta upplevelserna användes en Likertskala i fyra steg. 
Enkäten (se bilaga 2) utvecklade vi med stöd av den enkät som användes vid pilotstudien av 
Strama:s kort “Antibiotikasmarta sjuksköterskor” i Jönköping (Falk 2018). Enkäten och 
informationsbrev lästes och godkändes av båda handledarna och kursledaren. 

Fyra frågor i enkäten handlade om antibiotikabehandling. Den första frågan handlade om 
huruvida sjuksköterskorna tog blododlingar utan läkarordination före första iv-dosen 
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antibiotika. Fråga nummer två var om antibiotika om sjuksköterskan ansåg att det skedde en 
snabb justering av antibiotikabehandling efter odlingssvar. Tredje antibiotikafrågan 
handlade om antibiotikabehandling omprövas dagligen. Fjärde och sista frågan om 
antibiotika handlade om sjuksköterskan upplevde det naturligt att föra en dialog med läkare 
om hur den enskilda patienten skulle ges bästa möjliga infektionsbehandling. 

Den andra delen av enkäten innehöll frågor om KAD-behandling. Den första frågan 
handlade om patienter med risk för urinretention identifierades på avdelningen. Andra frågan 
var om sjuksköterskorna ansåg att behovet av urinkateter hos patienten omprövas dagligen. 
Tredje frågan handlade om sjuksköterskorna ansåg att patientens behov och möjligheter till 
mobilisering diskuterades dagligen. Den sista frågan handlade om sjuksköterskan upplevde 
det naturligt att föra en dialog med läkare om alternativ till urinkateter med mindre 
infektionsrisk. 

 

Studiemiljö 

Studien genomfördes på en ortopedavdelning och en kardiologisk vårdavdelning på 
Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Västerbotten. Den ortopediska avdelningen består av 
16 vårdplatser och är indelad i tre sektioner, en ryggsektion, en trauma- och en elektiv 
sektion. Där vårdas främst patienter från hela norra regionen för ortopedisk kirurgi. 
Medelåldern bland patienterna var 63 år och medelvårdtiden var 3,2 dagar under 2017. På 
den ortopediska avdelningen arbetar för närvarande sammanlagt 20 sjuksköterskor med 
sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Två arbetar deltid, de övriga arbetar heltid. 
Kardiologiska vårdavdelningen har 12 vårdplatser, varav 6 platser är hjärtintensiva 
vårdplatser, HIA. På kardiologen/HIA vårdas, behandlas och utreds patienter med hjärt-och 
kärlsjukdomar från norra regionen. Medelåldern bland patienterna var 70 år och 
medelvårdtiden var 2,8 dagar i 2017. På den kardiologiska vårdavdelningen arbetar för 
närvarande 40 sjuksköterskor. Av dem är det 15 personer som arbetar deltid.  

 

Urval 

Inklusionskriterierna för enkät nummer ett var sjuksköterska som arbetade på någon av de 
två utvalda vårdavdelningarna med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, patientkontakt och 
ronder.  

Inklusionskriterier för enkät nummer två var sjuksköterska som arbetade på någon av de två 
utvalda vårdavdelningarna med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, patientkontakt, ronder 
och hade använt Rondkort VLL vid något tillfälle under perioden men det var inget krav att 
de besvarat enkät nummer ett. 
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Genomförande av interventionen 

Muntlig och skriftlig information om studien (se bilaga 3) gavs i samband med dagliga 
morgonmöten varje vardag vecka 39 på de två avdelningarna till de sjuksköterskor som var 
i tjänst på morgonen. Sjuksköterskorna fick också muntlig information om hur de skulle 
använda RondkortVLL. Vi informerade om att de skulle använda RondkortVLL i 
rondsituationerna när de förde dialog med läkaren om de enskilda patienternas vård och 
behandling under fyra veckor. Frågorna på RondkortVLL skulle tas upp under ronden för att 
säkerställa att information om den enskilda patientens antibiotika- och kateterbehandling 
diskuterades. De sjuksköterskor som fick muntlig information ombads att tillsammans med 
avdelningschef informera de sjuksköterskor som inte deltog på morgonmötena om 
RondkortVLL. Sjuksköterskorna fick muntlig och skriftlig information om att deltagandet i 
studien var frivilligt (bilaga 3). Enkäter, skriftlig information om studien och RondkortVLL 
lämnades på avdelningarna. Efter fyra veckor genomfördes samma förfarande med muntlig 
information om studien och enkäterna i samband med dagliga morgonmöten varje vardag 
under vecka 43. Sjuksköterskor som hade arbetet med RondkortVLL besvarade enkät 
nummer två. 

 

Datainsamling 

De som önskade delta i studien fyllde i den första enkäten och lämnade den anonymt i 
försluten låda på respektive avdelning. Inget skriftligt medgivande skrevs på utan de som 
ville vara med fyllde i enkäten. Lådan och de överblivna enkäterna hämtades måndag vecka 
40, 1 oktober 2018. Under vecka 43 gavs muntlig information på morgonmöten på de två 
avdelningarna om enkät nummer två, var den skulle lämnas och när den skulle hämtas. De 
informerades även om att det endast var sjuksköterskor som hade använt RondkortVLL 
någon gång under de fyra veckorna som skulle svara på enkäten. De sjuksköterskor som 
deltog på dessa morgonmöten ombads att tillsammans med avdelningschef vidarebefordra 
information till de sjuksköterskor som inte deltog på morgonmötena. Enkäter och skriftlig 
information lämnade på avdelningarna. Enkäterna lämnades i försluten låda som hämtades 
måndag vecka 44, 29 oktober, 2018. 

 

Analys 

Vår hypotes, H1: Rondkort VLL förbättrar sjuksköterskornas upplevelse av medverkan och 
delaktighet i patientens antibiotika- och kateterbehandling.  

H0: Rondkort VLL förbättrar inte sjuksköterskornas upplevelse av medverkan och 
delaktighet i patientens antibiotika- och kateterbehandling. 
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Data från pappersenkäterna matades in i statistikprogrammet SPSS. Enkätsvaren 
omvandlades till siffror. Svaren på frågorna om antibiotika- och kateterbehandling kodades 
så här: “Aldrig” omvandlades till 1, “ibland” till 2, “oftast” till 3 och “alltid” till 4.  

Enkätsvaren slogs ihop till två grupper, före intervention och efter intervention.  Obesvarade 
frågor användes inte i analysen. I enkät nr 2 efter interventionen fanns inga obesvarade 
frågor. Vi provade med att dikotomisera svarsalternativ ”aldrig” och ”ibland” som slogs ihop 
till 1 och ”oftast” och ”alltid” som slogs samman till 2. Vid konstruktionen av korstabellen 
och den därpå följande analysen såg vi att mycket av informationen gick förlorad och vi 
valde att använda och redovisa alla svarsalternativ. 

I och med att variablerna är kvalitativa i ordinalskala har vi inte beräknat centralmått och 
spridningsmått. Eftersom variablerna var snedfördelade och stickprovet av oberoende 
grupper var litet testades skillnaden på fördelningen av svar i varje kategori före och efter 
interventionen för statistisk signifikans med hjälp av Mann-Whitney U-test. 
Signifikansvärdet sattes till p≤0.05.  

Vi valde att inte redovisa deltagarnas antal år i yrket på grund av att vi satte felaktiga intervall 
i enkäten på svarsalternativ. Felet gjorde att deltagarna kunde markera på två ställen när det 
gällde vissa antal år, i och med att års-intervallen överlappar varandra. Det leder till att 
svarsalternativen blir svårtolkade och kan bli felaktiga.   

Kön redovisas inte på grund av att könsfördelningen var skev och ingen individ ska känna 
sig utpekad eller kunna identifieras. 

Enkäten hade inget kommentarsfält men trots det så hade vissa av sjuksköterskorna skrivit 
kommentarer på enkäten. Vi har valt att inte ta med kommentarerna i resultatdelen i och med 
att det inte fanns någon fråga om övriga kommentarer på enkäten som vände sig till 
deltagarna. Det medför att dessa spontana kommentarer inte på något vis kan anses vara 
representativa för gruppen. Vissa kommentarer nämns i diskussionen. 

 

Etiska aspekter 

De etiska ställningstagande som tagits är gjorda i samråd med handledare. I och med att detta 
är ett studentarbete och projektplanen har bedömts av kursledningen vid högskolan i Skövde 
innan datainsamling och intervention påbörjades krävs inget ytterligare tillstånd.  Berörda 
verksamhetschefer och avdelningschefer informerades i samband med att studien planerades 
och gav då sitt muntliga samtycke. Vi har utgått från de grundläggande forskningsetiska 
principerna som beskrivs av Ejlertsson (2012). 

För att informationskravet skulle uppfyllas fick alla deltagare både muntlig och skriftlig 
information om studien. Samtyckeskravet uppfylldes i och med att enkäten besvarades och 
deltagarna fick information om att de hade rätt att avbryta när som helst under studiens gång. 



 

20 

 

De fick information om att alla uppgifter behandlas anonymt och att enkäten är utformad på 
så vis att deltagarna inte kan identifieras. Därmed anser vi att konfidentialitetskravet är 
uppfyllt. Vi bedömer att nyttan med studien överstiger de eventuella risker studien kan 
medföra. Denna bedömning grundar sig på att vi inriktar oss endast på hälso- och 
sjukvårdspersonal under deras arbetstid och att interventionen undersöker relevanta åsikter 
från den personal som faktiskt ska arbeta med rondkort VLL i framtiden. Insamlade 
uppgifterna kommer endast att användas för denna studie. Etiska ställningstagande ska göras 
även vid enkätundersökningar. Vi bedömde att våra frågor inte kunde väcka negativa känslor 
eller påverka den deltagande på annat sätt. Frågor om kön innehöll ett svarsalternativ där 
kön inte angavs. Vi bedömer att studien inte kan medföra någon skada eller kränkning av 
integritet.  
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RESULTAT 

Studiedeltagare 

Sammanställning från enkäterna, före och efter intervention 

Totalt besvarade 23 sjuksköterskor den första enkäten. Sammanställningen visade att 14 
sjuksköterskor från ortopedavdelningen och 9 sjuksköterskor från kardiologavdelningen 
besvarade enkäten nr 1. (tabell 1). Sammanställning av enkät nr 2 visade att totalt 21 
sjuksköterskor besvarade den. 11 från kardiologavdelningen och 10 från ortopedavdelningen 
(tabell 1).  

Tabell 1. Antal sjuksköterskor som besvarade enkäterna fördelat på specialitet, före och efter 
interventionen 

 

 Före 
Intervention 

Efter 
Intervention 

Totalt 

Vilken 
specialitet 

Kardiologi 9 11 20 

Ortopedi 14 10 24 

 Total 23 21 44 

 

Enkätsvar antibiotikabehandling 

Resultat för varje fråga med numrering sammanfattas i följande stycken. 

1. På min avdelning tar sjuksköterskor blododling utan läkarordination före första iv-
dos antibiotika 

Den första frågan handlade om huruvida sjuksköterskorna upplevde att det togs blododlingar 
före första iv-dosen antibiotika. Nästan hälften av deltagarna, 47,8%, angav före 
interventionen att de aldrig tar blododling före första administrationen av iv-antibiotika. 
Efter interventionen såg vi en förändring av andelen som svarat ”aldrig”, den minskade med 
19,2% samtidigt som andelen ”ibland” ökade med 17,6%. Vad gäller svarsalternativet 
”oftast” var det endast en liten ökning, 1,6% medan det inte var någon skillnad vad gäller 
alternativet ”alltid” (tabell 2). 
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2. På min avdelning sker snabb justering av antibiotikabehandling efter odlingssvar 

Fråga nummer två handlade om sjuksköterskan upplevde att det skedde en snabb justering 
av antibiotikabehandling efter odlingssvar. Före interventionen svarade 69,6 % ”oftast”.  Det 
var ingen större förändring efter interventionen. Andelen ”aldrig” ökade med 4,8%, ”ibland” 
ökade med 5,6 % och andelen ”oftast” ökade med 1,8% samtidigt som andelen ”alltid” 
minskade med 12,2% (tabell 2). 

3. På min avdelning omprövas antibiotikabehandling dagligen 

Den tredje antibiotikafrågan handlade om sjuksköterskorna upplevde att 
antibiotikabehandling omprövas dagligen. Före interventionen svarade 13% svarade 
“oftast”. Efter interventionen hade det ökat med 29,9%. Andelen som svarat ”aldrig” 
minskade med 3,1 %, ”ibland” minskade 9,7% samtidigt som ”alltid” minskade med 16,9 % 
(tabell 2). 

4. På min avdelning upplever jag det naturligt att föra en dialog med läkare om hur vi 
ger den enskilda patienten bästa möjliga infektionsbehandling 

Den fjärde och sista frågan om antibiotika var om sjuksköterskan upplevde det naturligt att 
föra en dialog med läkare om hur den enskilda patienten skulle ges bästa möjliga 
infektionsbehandling. Före interventionen svarade 27,3% svarade “oftast” och 18,2% 
svarade “alltid”. Efter interventionen hade dessa ökat med 10,8% respektive 5,6%. Samtidigt 
hade ”aldrig” minskat med 3,9%, ”ibland” minskat med 12,6% På de frågor som handlar om 
antibiotikabehandling finns det ingen statistisk signifikant skillnad mellan före och efter 
interventionen (tabell 2). 
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Tabell 2. Frågor om antibiotikakateterbehandling och enkätsvar före och efter intervention. 
Jämförelse mellan fördelningen av svar före respektive efter interventionen är beskrivet med 
p-värde. 

 

Frågor        

 
På min avdelning 

 
aldrig         
n (%) 

ibland      
n (%) 

oftast       
n (%) 

alltid         
n (%) 

totalt      
n (%) 

p 

tar sjuksköterskor 
blododling utan 
läkarordination     
före första iv-dos 
antibiotika 

Före 
 

11 
(47,8%) 

8 
(34,8%) 

4  
(17,4%) 

0  
(0%) 

23 
(100%) 

0,304 
Efter 

6 
(28,6%) 

11 
(52,4%) 

4 
 (19,0%) 

0  
(0%) 

21 
(100%) 

sker snabb 
justering av 
antibiotika-
behandling efter 
odlingssvar 

Före 
0  

(0%) 
2  

(8,7%) 
16 

(69,6%) 
5 

(21,7%) 
23 

(100%) 
0,165 

Efter 
1  

(4,8%) 
3 

(14,3%) 
15 

(71,4%) 
2 (9,5%) 

21 
(100%) 

omprövas 
antibiotikabehand
ling dagligen 

Före 
4 

(17,4%) 
11 

(47,8%) 
3 

(13%) 
5 

(21,7%) 
23 

(100%) 
0,813 

Efter 
3 

(14,3%) 
8 

(38,1%) 
9 

(42,9%) 
1  

(4,8%) 
21 

(100%) 
upplever jag det 
naturligt att föra 
dialog om hur vi 
ger den enskilda 
patienten bästa 
möjliga 
infektions-
behandling 

  
 
Före 

 

4 
(18,2%) 

8 
(36,4%) 

6 
(27,3%) 

4 
(18,2%) 

22 
(100%) 

0,377 

Efter 
3 

(14,3%) 
5 

(23,8%) 
8 

(38,1%) 
5           

(23.8%) 
21 

(100%) 

n=antal som besvarat frågan; p-värde härledd från Mann-Whitney U-test, jämförelse mellan 
svar före respektive efter intervention 

 

KAD-behandling 

1. På min avdelning identifierar vi patienter med risk för urinretention 

Den del av enkäten som handlade om KAD, inleddes med frågan om sjuksköterskorna 
upplever att de identifierar patienter med urinretention på avdelningen. Före interventionen 
svarade 17,4% ”alltid” och efter var det 23,8%, en ökning med 6,4%. Efter interventionen 
var det 9,5% som hade svarat ”ibland”, vilket medför en minskning på 12,5%. Andelen som 
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svarat ”aldrig” ökade med 4,8%, samtidigt som andelen som svarat ”oftast” ökade med 1,0% 
(tabell 3). 

2. På min avdelning omprövas behovet av urinkateter dagligen 

Den andra frågan om KAD handlade om sjuksköterskorna upplevde att behovet av 
urinkateter hos patienten omprövades dagligen. Före interventionen svarade 34,8% ”oftast”, 
efter interventionen svarade 57,1% att de oftast omprövade behovet av KAD dagligen. 
Vilket medför en ökning med 27,1%. Efter interventionen minskade andelen som svarat 
”aldrig” med 8,2%, ”ibland” minskade med 24,8% samtidigt som andelen som svarat ”alltid” 
ökade med 10,8% (tabell 3). 

3. På min avdelning diskuteras patientens behov och möjligheter till mobilisering 
dagligen 

Den tredje frågan om KAD handlade om sjuksköterskorna upplever att patientens behov och 
möjligheter till mobilisering diskuteras dagligen. Före interventionen svarade 39,1% “oftast” 
och 47,8% svarade “alltid”. Efter interventionen hade andelen ökat med 8,5% respektive 
14,6%. De som svarat ”ibland” minskade med 13,0% samtidigt som andelen som svarat 
”aldrig” var oförändrad (tabell 3). 

4. På min avdelning upplever jag det naturligt att föra en dialog med läkare med 
alternativ till KAD med mindre infektionsrisk. 

Fjärde och sista frågan handlade om sjuksköterskan upplevde det naturligt att föra en dialog 
med läkare om alternativ till KAD med mindre infektionsrisk. Före interventionen svarade 
34,8% ”ibland”, efter interventionen hade det minskat med 25,3%. Efter interventionen hade 
andelen ”alltid” ökat med 20,7% samtidigt som andelen som svarat ”aldrig” minskade med 
3,9% och de som svarat ”oftast” ökade med 8,5%. På de frågor som handlar om KAD-
behandling finns en statistisk signifikant skillnad före och efter interventionen på fråga 2 om 
sjuksköterskorna upplevde att behovet av KAD omprövas dagligen och på fråga 4 om 
sjuksköterskorna upplevde det naturligt att föra en dialog med läkaren om alternativ till KAD 
med mindre infektionsrisk (tabell 3).  
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Tabell 3. Frågor om kateterbehandling och enkätsvar före och efter intervention. Jämförelse 
mellan fördelningen av svar före respektive efter interventionen är beskrivet med p-värde. 

 

Frågor        

 
På min 
avdelning 

 
aldrig 
n (%) 

ibland 
n (%) 

oftast 
n (%) 

alltid 
n (%) 

totalt 
n (%) 

p 

identifierar vi 
patienter med 
risk för 
urinretention 

 
Före 

 

0 
(0%) 

5 
(21,7%) 

14 
(60,9%) 

4 
(17,4%) 

23 
(100%) 

0,508 
 

Efter 
 

1 
(4,8%) 

2 
(9,5%) 

13 
(61,9%) 

5 
(23,8%) 

21 
(100%) 

omprövas 
behovet av 
urinkateter 
dagligen 

 
Före 

 

3 
(13%) 

9 
(39,1%) 

8 
(34,8%) 

3 
(13%) 

23 
(100%) 

0,040 
 

Efter 
 

1 
(4,8%) 

3 
(14,3%) 

13 
(61,9%) 

5 
(23,8%) 

21 
(100%) 

diskuteras 
patientens 
behov och 
möjligheter 
 till 
mobilisering 
 

 
Före 

 

0 
(0%) 

3 
(13%) 

9 
(39,1%) 

11 
(47,8%) 

23 
(100%) 

0,493 

Efter 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
10 

(47,6%) 
11 

(52,4%) 
21 

(100%) 

upplever jag 
det naturligt 
att föra en 
dialog med 
läkare om 
alternativ till 
KAD med 
mindre 
infektionsrisk 
 

 
 

Före 
 
 

2 
(8,7%) 

8 
(34,8%) 

9 
(39,1%) 

4 
(17,4%) 

23 
(100%) 

0,035 

Efter 
1 

(4,8%) 
2 

(9,5%) 
10 

(47,6%) 
8 

(38,1%) 
21 

(100%) 

n=antal som besvarat frågan; p-värde härledd från Mann-Whitney U-test, jämförelse mellan 
svar före respektive efter intervention 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Signifikanta skillnader ses före respektive efter interventionen i svaren på två av våra åtta 
frågor. Enkäterna var få till antal, om de varit fler hade vi kanske fått signifikans på fler 
frågor.  

Tvärprofessionellt samarbete och god kommunikation mellan alla som är involverade i 
patientens vård framhålls som en förebyggande åtgärd mot VRI av SKL (2014). För att öka 
patientsäkerheten och minska risken för VRI är det också av största vikt att standardisera 
både rutiner och olika processer (SKL, 2014). Ronden är en sådan dagligt återkommande 
rutin som för närvarande inte följer någon nationell checklista och där samarbete mellan 
olika professioner står i fokus. Ronden låter även patienten komma till tals och den enskilda 
patientens synpunkter och erfarenheter ges utrymme. Att standardisera arbetet vid ronden 
med exempelvis ett rondkort kan vara en god början för att optimera 
antibiotikaanvändningen och KAD-behandlingen. Rondkortet lyfter också fram 
sjuksköterskan som profession.  

När det gäller antibiotikafrågorna så kan vi se en viss förbättring i sjuksköterskornas 
upplevelse av medverkan och delaktighet på en del av enkätsvaren. Denna skillnad är inte är 
statistiskt signifikant. Förbättringen innebär att sjuksköterskorna exempelvis svarat “ibland” 
istället för “aldrig” och “oftast” istället för “ibland” efter interventionen. Snabb diskussion i 
det patientnära teamet om patientens antibiotikabehandling ska ingå i den dagliga rutinen. I 
”Antibiotic stewardship program”, ASP, har sjuksköterskan en viktig roll och kan genom att 
bland annat säkerställa att odlingar tas innan behandling sätts in medverka till att optimera 
patienternas antibiotikabehandling (CDC, 2014). Nationellt pågår arbetet med att förtydliga 
och stärka sjuksköterskan roll när det gäller att optimera antibiotikaanvändningen i 
slutenvården. Den nationella kampanjen som Strama har inlett syftar att öka medvetenheten 
om sjuksköterskans betydelse för Strama-arbetet i den kliniska vardagen och även öka 
kunskapen om antibiotikaresistens.  

Ingen sjuksköterska svarade att de ”alltid” tar blododling före första dosen iv-antibiotika 
utan läkarordination. Att det inte anses självklart att ta blododling utan läkarordination och 
före administration av första dos iv- antibiotika är anmärkningsvärt och antyder 
utbildningsbehov i och med att det är en viktig åtgärd för att anpassa 
antibiotikabehandlingen. Det kan tolkas som att sjuksköterskorna kanske inte har kännedom 
om att de får ta blododling utan läkarordination. En annan tolkning av svaren kan vara att 
det oftast finns en ordination från läkare på blododling när en patient med infektionssymtom 
läggs in på avdelningen. Det skulle vara önskvärt att det inte skulle finnas någon som svarade 
”aldrig” på frågan om antibiotika omprövas dagligen i och med att det är en mycket viktig 
åtgärd för att optimera antibiotikabehandlingen att omprövning sker och att frågan tas upp. 
Omprövning kan innebära om behandling ska sättas ut, preparat ska bytas eller men det kan 
också innebära att patienten ska sättas över på tablettbehandling istället för intravenös 
behandling. Även om läkaren har det medicinska ansvaret när det gäller 
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antibiotikabehandling åligger det sjuksköterskan att frågan om behandlingen lyfts dagligen. 
Möjligheten att anpassa antibiotikabehandlingen från start har många fördelar. Det är viktigt 
att odlingar tas på rätt sätt och innan behandlingen startar. Om odlingar tas före 
antibiotikabehandlingen startas förbättras möjligheten att förändra och anpassa 
behandlingen efter odlingssvar. Det har stora fördelar för patienten men även en vinst utifrån 
perspektivet med antibiotikaresistens (Carter, 2018). 

På frågan om det sker en snabb justering av antibiotikabehandling efter provsvar så har de 
flesta sjuksköterskor svarat ”oftast”.  En snabb justering av antibiotikabehandling efter 
odlingssvar är en grundläggande åtgärd för att optimera antibiotikabehandlingen och här 
finns en mycket viktig uppgift för sjuksköterskegruppen. Det är glädjande att de flesta svarar 
”oftast” men för att förbättra för den enskilda patienten och för att minska 
antibiotikaresistens borde det självklara svaret på frågan om snabb justering av 
antibiotikabehandling vara ”alltid”.  

Sjuksköterskan är den som befinner sig närmast patienten en stor del av vårdtiden. För att 
lyckas med optimering av antibiotikabehandling är det viktigt att tillvarata hela vårdteamets 
kunskaper. Det behövs tydliga riktlinjer som fastställer sjuksköterskans roll som medlem i 
teamet kring patientens antibiotikabehandling. Det är nödvändigt att skapa en miljö där 
sjuksköterskor har befogenhet att delta och att deras kompetens är efterfrågad när det gäller 
patientens antibiotikabehandling (Monsees et al, 2018; Carter et al, 2018). Sjuksköterskan 
har viktig information, bland annat om hur patienten svarar på behandlingen och eventuella 
biverkningar. Sjuksköterskornas har en viktig roll för att påminna och omvandla iv- 
behandling till tablettbehandling. Det finns fördelar både för patienter och sjuksköterskor 
med byte av administreringssätt, bland annat på grund av att patienten slipper iv-nål, det spar 
tid för sjuksköterskan, det blir billigare och patienten kan skrivas ut fortare. Oftast är det en 
mer optimerad behandling och det innebär också mindre biverkningar för patienten (Carter, 
2018). 

När det gäller frågorna som handlar om sjuksköterskornas upplevelse av sin egen medverkan 
i patientens antibiotikabehandling, där antyder svaren att ungefär hälften av 
sjuksköterskorna inte alltid upplever sig självklart delaktiga i patientens 
antibiotikabehandling. Fyra (18,2%) av sjuksköterskorna före interventionen upplever alltid 
det naturligt att föra en dialog med läkaren hur de ska ge den enskilda patienten bästa möjliga 
infektionsbehandling medan sex sjuksköterskor upplever att det oftast är naturligt att föra en 
dialog med läkaren. Trots att skillnaden inte var statistiskt signifikant visade siffrorna att 
antalet deltagare som svarade ”oftast” eller ”alltid” ökat efter interventionen. Att det endast 
är hälften av sjuksköterskorna som upplever det naturligt att föra en dialog med läkaren om 
antibiotikabehandling under ronden antyder att det patientnära teamet behöver 
medvetandegöras om sjuksköterskans viktiga roll när det gäller patientens 
antibiotikabehandling. 

KAD-frågorna visar en förbättring i sjuksköterskornas upplevelse av delaktighet på en del 
av enkätsvaren. Förbättringen innebär att sjuksköterskorna exempelvis svarat “ibland” 
istället för “aldrig” och “oftast” istället för “ibland” efter interventionen. Denna skillnad är 
statistiskt signifikant på två frågor. På frågan som handlar om behovet av KAD omprövas 
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dagligen är skillnaden statistiskt signifikant. Det är positivt att sjuksköterskorna efter 
interventionen i högre utsträckning än innan tar upp frågan om KAD-behandlingen ska 
fortsätta. Den mest effektiva åtgärden mot kateterrelaterade urinvägsinfektioner är att strikt 
följa de indikationer som finns när KAD ska sättas in och att säkerställa att behandlingstiden 
med KAD blir så kort som möjligt. Frågan om befintlig KAD, om behov av KAD kvarstår 
hos patient och om det finns alternativ till KAD är också frågor som ska lyftas dagligen med 
läkare (SKL, 2011).  

När det gäller frågan om sjuksköterskorna upplever det naturligt att föra en dialog med läkare 
om behandlingsalternativ till KAD är skillnaden statistiskt signifikant. Det kan bero på att 
sjuksköterskorna upplever att de oftare tar upp frågan till diskussion. Vi tror att 
sjuksköterskorna blir påminda att frågan ska diskuteras och att det finns alternativ till KAD. 
Enligt Krein (2013) är det svårt att få både sjuksköterskor och läkare engagerade i KAD-
behandling. Det anses inte vara ett invasivt ingrepp och en urinvägsinfektion betraktas inte 
som allvarlig. Det krävs ingen avancerad teknik och det betraktas inte heller som något 
”glamoröst” ingrepp. Speciellt läkarna är svåra att engagera i KAD-behandling (Krein et al, 
2013). 

Vi tror att Rondkort VLL har medvetandegjort sjuksköterskorna om deras betydelse när det 
gäller bedömningen om KAD-behandling ska avslutas eller inte. Rondkort VLL har kanske 
ökat KAD-behandlingens betydelse och frågan har lyfts och diskuterats med läkare i större 
utsträckning under ronden. System med påminnelser för att uppmärksamma personalen på 
de patienter som har KAD och att ställningstagande tas om KAD-behandlingen ska fortsätta 
har visat sig vara effektivt (Fasugba et al, 2018). En annan åtgärd som visat sig effektiv är 
protokoll som sjuksköterskan ansvarar för och som fokuserar på att avlägsna KAD som inte 
längre är nödvändiga för patienten (Parry, Grant, & Sestovic, 2013).  

När det gäller frågan om sjuksköterskorna upplevde att de identifierar patienter med risk 
med urinretention så svarade de flesta, både före och efter interventionen att de oftast 
identifierar dessa patienter. Vi såg en viss förbättring men förändringen var inte signifikant. 
Det är positivt att sjuksköterskorna upplever att de i hög grad identifierar dessa patienter och 
är medvetna om risker med överfylld blåsa. Svaren på frågan om patientens behov och 
möjligheter till mobilisering har inte förändrats nämnvärt före och efter intervention. Både 
före och efter interventionen verkar det vara en fråga som alltid är aktuell. De allra flesta 
deltagarna har svarat ”oftast” eller ”alltid” både före och efter interventionen. Att de flesta 
upplever att dessa frågor redan bedöms tyder på att det finns befintliga rutiner för detta. Trots 
detta kan det vara bra att dessa punkter finns med på Rondkort VLL. Det kan medföra att 
frågorna hålls i minnet och att resultaten ytterligare förbättras. Både vid antibiotika- och 
KAD-behandling har läkaren det medicinska ansvaret. Sjuksköterskan har däremot 
omvårdnadsansvaret och befinner sig närmare patienten.  

Vid en jämförelse mellan antibiotika- och KAD-behandling och sjuksköterskans roll så anses 
sjuksköterskans roll vid antibiotikabehandling inte som självklar. Sjuksköterskan 
administrerar antibiotika och det är läkaren som ansvarar både över att antibiotika sätts in, 
dos och vilken typ av antibiotika som ska sättas in (CDC, 2014; Krein et al, 2013). 
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Traditionellt har sjuksköterskan alltid haft huvudansvar för KAD-behandling. Även om det 
är en medicinsk åtgärd som ska ordineras är det oftast sjuksköterskan som sätter in KAD och 
ansvarar för dess kontroll och skötsel. Det är därför inte förvånande att vi vår studie kan se 
signifikans på frågan om behovet av KAD omprövas dagligen och även på frågan om 
sjuksköterskan upplever de naturligt att ta upp frågan om alternativ till KAD med mindre 
infektionsrisk. Vi gör den tolkningen att sjuksköterskorna kanske har lättare för att känna 
delaktighet när det gäller patienters kateterbehandling. 

Förmodligen återstår det en del arbete med att medvetandegöra sjuksköterskorna om deras 
viktiga roll både vid antibiotika- och kateterbehandling. Deras omvårdnadsansvar vid 
kateterbehandling kanske är mer självklart men sjuksköterskorna behöver medvetandegöras 
om den viktiga roll de har i arbetet mot ökad antibiotikaresistens.  

På enkäterna fanns inget utrymme för egna synpunkter men trots det är det några 
sjuksköterskor som valt att kommentera interventionen. Alla kommentarer var inte positiva. 
En del av kommentarerna från enkäterna pekar på att vissa sjuksköterskor fortfarande anser 
att antibiotikabehandlingen inte är deras ansvar. 

En sjuksköterska hade skrivit en kommentar att rondkortet inte alltid använts men att 
rondkortet medfört att han/hon uppmuntrats till mer aktivt “tänk” kring antibiotika och 
KAD; “Rondkortet gör att man lättare kommer ihåg att ta upp frågorna på ronden även om 
kortet ligger kvar i fickan”.  

En sjuksköterska kommenterade “läkare har sällan så bra koll på KAD, huruvida den ska 
vara kvar osv. Jag upplever rondkorten bra men samtidigt att det är ännu en grej för att 
sjuksköterskor ska barnpassa läkarna och få dem att komma ihåg att se över 
antibiotikabehandlingen osv. Korten borde även ges till läkare…”  

Arbetssätt med dagliga påminnelser har visat sig vara effektivt för att säkerställa att 
bedömningar som är viktiga för patientsäkerheten kommer upp på den dagliga agendan 
(Moe, Alaesante & Finch, 2016). Ronden ger möjlighet för dialog i det patientnära teamet 
och samtidigt dialog med patienten. Genom att förlägga de dagliga påminnelserna till ronden 
säkerställs att frågan hanteras dagligen. En stor fördel är också att det är ett tvärprofessionellt 
samarbete just vid rond-situationen som ytterligare förstärker informationsutbytet. 

Enligt Socialstyrelsen (2018) har nudging en självklar plats inom folkhälsovetenskapen. 
Målet med nudging är att styra människor till hälsosamma val utan att ta bort olika 
valmöjligheter och utan förbud. Begreppet används med fokus på den enskilda patienten och 
hänger samman med dagliga påminnelser på så sätt att personal, i det här fallet, ska påminnas 
om vilka frågor som bör diskuteras på ronden.  

De frågor vi har valt att ta med på Rondkort VLL är viktiga patientsäkerhetsfrågor. Frågor 
om patientens odlingssvar och att den antibiotikabehandling som sätts in är optimal är 
grundläggande i patientvården och ska direkt återkopplas till läkare. Även om patienten har 
antibiotika så är det en behandling som dagligen ska omprövas för att tillse att patienten har 
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rätt behandling, att den administreras på rätt sätt och att den sätts ut när patienten är 
färdigbehandlad. Vi bedömer frågorna på RondkortVLL som ytterst relevanta och vi har haft 
gott stöd från Stramas nationella antibiotikakort, vår lokala Strama ordförande och vår 
externa handledare under utvecklandet av RondkortVLL. 

 

Metoddiskussion 

Vi har upptäckt en del problem med vår metod. Vissa på grund av forskarfel, och några 
baserade på de resultat som erhölls. Dessa är följande.  

På grund av tidsnöd testades inte enkäten innan studien påbörjades, det medförde att vi inte 
uppmärksammade felaktigt angivna tidsintervall på antal år som deltagarna arbetat som 
sjuksköterska. Vi valde därför att inte redovisa antal yrkesår som sjuksköterska även om den 
informationen hade varit intressant att använda sig av. I efterhand ser vi att vi haft möjlighet 
att gruppera antal år som sjuksköterska i grupperna >10 år och >10 år. Detta fel visar på 
vikten av att alltid göra en pilotstudie och testa enkäten på deltagare innan studien startas.  

Vi använde oss av svarsalternativen ”aldrig”, ”ibland”, ”oftast” och ”alltid” i en Likertskala 
för att bedöma sjuksköterskans upplevelse av medverkan. Ett annat alternativ hade varit att 
formulera frågan utifrån att deltagarna fick skatta sin upplevelse av medverkan under de 
senaste fem rondsamtalen. Vi hade då haft en möjlighet att värdera svaren på ett annat sätt. 

Vi hade med en fråga om könstillhörighet i enkäten men när vi analyserade svaren såg vi att 
en grupp innehöll så få individer att de som deltog kunde känna sig utpekade eller 
anonymiteten kunde ifrågasättas. Vi valde därför att inte redovisa frågan om kön men 
enkäterna togs med i resultatet.  

För att kunna jämföra grupperna och testa vår hypotes så valde vi att använda oss av Mann-
Whitney U-test. Detta test passade på grund av att vi hade små grupper och en ej 
normalfördelad variabel.  

Innan interventionen och enkät nummer ett hade ingen sjuksköterska på någon avdelning 
sett RondkortVLL tidigare. Sjuksköterskorna fick instruktioner att enkät nummer två skulle 
besvaras endast av de sjuksköterskor som använt RondkortVLL. Vi har inte säkerställt 
genom någon typ av kontroll att sjuksköterskorna använt RondkortVLL. Vi hade kunnat 
lägga till en fråga på enkät nummer två om sjuksköterskan hade använt RondkortVLL eller 
inte men det hade inte inneburit någon säker kontroll i och med att deltagaren vet att ett ”ja” 
på frågan är det önskvärda svaret. RondkortVLL fanns tillgängligt på avdelningen så 
deltagare som svarat på enkät nummer två har haft tillgång till kortet. Vi har analyserat 
grupperna som två oberoende grupper. Men en bias kan vara att sjuksköterskorna som svarat 
på den första enkäten tenderar att svara på så sätt att det skett en positiv förändring när de 
besvarar den andra enkäten i och med att de vet att det är det önskade svaret från forskaren. 
Med fler deltagare kunde vi ha haft parade grupper där vi säkerställt att alla som besvarade 
enkät nummer två också hade besvarat enkät nummer ett.  
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En del av sjuksköterskorna skrev in kommentarer på enkäten trots att det inte fanns något 
utrymme för fritext. Vi hade kunnat lägga till en fritextfråga så att alla haft möjlighet att 
skriva egna kommentarer. Det hade också varit intressant att undersöka sjuksköterskornas 
upplevelser av delaktighet med intervjuer och kvalitativ ansats. Djupintervjuer kanske skulle 
ge en bättre bild av sjuksköterskornas upplevelser av delaktighet. Vi hade kunnat lägga till 
en fråga om kontaktuppgifter i enkät nummer två inför eventuella uppföljande 
djupintervjuer.  

Sjuksköterskorna fick muntlig information före interventionen om hur de skulle använda 
RondkortVLL men någon annan typ av utbildning eller information angående antibiotika- 
och KAD-behandling ingick inte. Vi valde att inte informera eller utbilda sjuksköterskorna 
allmänt om antibiotikaresistens och VRI i och med att vi inte ville att det på något sätt skulle 
påverka resultatet. Det skulle då vara svårt att utvärdera om det var utbildningen eller 
RondkortVLL som påverkade sjuksköterskans delaktighet. Möjligtvis kan denna 
information ändå ha påverkat resultatet men vi bedömer informationen som vi gav så allmän 
och summarisk att det är osannolikt. Vi gör den bedömningen att sjuksköterskor i allmänhet 
redan har den kunskapen. 

Information och utbildning till sjuksköterskor som arbetar patientnära är en viktig del i 
arbetet med att optimera patientens antibiotikabehandling och förebygga VRI, såsom 
vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Genom återkommande utbildning ökar personalens 
kunskaper och de medvetandegörs också om vilken viktig nyckelperson de är. Om vi hade 
kombinerat Rondkort VLL med utbildning till sjuksköterskegruppen hade vi kanske fått 
signifikant förbättring på fler frågor.   

 

Slutsats 

I och med att vårt undersökningsmaterial består av få individer och få enkäter är det svårt att 
dra några generella slutsatser utifrån det resultat vi fick fram. Vi har endast undersökt två 
avdelningar på ett sjukhus vilket också påverkar möjligheten att generalisera. Vi ser en 
signifikant förbättring efter införandet av Rondkort VLL när det gäller KAD-behandling. 
Sjuksköterskorna upplever efter interventionen att de i större utsträckning medverkar till att 
behovet av KAD omprövas dagligen och att de upplever de mer naturligt att ta upp frågan 
om alternativ till KAD med mindre infektionsrisk med läkaren under rondsamtalet. Vi ser 
en förbättring på flera av svaren angående antibiotikabehandling men förändringen är inte 
signifikant. 

Rutinen att införa att angelägna frågor lyfts under ronden och att de finns på en checklista 
eller ett rondkort är en bra åtgärd för att underlätta och simplifiera för teamet kring patienten. 
Ett tvärprofessionellt samarbete är grundläggande för att nå bra resultat i följsamhet till givna 
riktlinjer och checklistor. Om frågor gällande antibiotika- och KAD-behandling alltid lyfts 
på ronden påminns även de andra deltagarna i rondteamet och fokus sätts på att båda dessa 
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frågor är viktiga och ska behandlas dagligen. Ett rondkort är en enkel och billig åtgärd för 
att öka patientsäkerheten. Någon av sjuksköterskorna kommenterade att även om de inte 
kommer ihåg att ta fram kortet vid varje rondtillfälle så finns frågorna kvar i medvetandet 
vid rondsamtalet och tas därmed upp. På så sätt har kortet nått sitt syfte att sätta fokus på 
dessa frågor oberoende om sjuksköterskan har RondkortVLL framför sig eller inte. 

Våra resultat indikerar att dagliga påminnelser i form av RondkortVLL är effektivt för att 
stärka sjuksköterskorna och medvetandegöra dem om deras betydelse i alla aspekter i 
patientens vård. I det viktiga arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner förordar 
vi en ökad klinisk användning av RondkortVLL. Fler studier med fler antal deltagare är dock 
nödvändiga för att kunna dra några generella slutsatser om rondkort förbättrar 
sjuksköterskornas upplevelse av delaktighet i patienternas antibiotika- och KAD-
behandling. RondkortVLL kan också utvärderas genom att mäta antal kateterdagar och 
antibiotikaanvändning genom exempelvis inbyggda IT-stöd som finns inom sjukvården.  
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