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Sammanfattning 

Introduktion: Vårdrelaterade infektioner (VRI) har negativ inverkan på folkhälsan med 

påverkan på mortalitet, morbiditet och livskvalitet. Inom hälso- och sjukvården är VRI en 

stor utmaning. Den vanligaste VRI i Sverige är vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI). 

För att förebygga VRI är regelbundna mätningar och återkopplingar viktigt. Mätinstrument 

som idag används på lokal och nationell nivå för att mäta incidens av VRI är bl.a. 

Markörbaserad journalgranskning och Infektionsverktyget.  

Syfte: Validera Infektionsverktyget och jämföra incidens av VUVI från Infektionsverktyget 

mot manuell journalgranskning och Markörbaserad journalgranskning samt studera 

förekomsten av urinkateter i samband med VUVI. 

Metod: Under 2017 samlades data in från 143 slumpmässigt utvalda journaler i slutenvården 

på Södra Älvsborgs sjukhus. Diagnostiserad VUVI och samhällsförvärvad urinvägsinfektion 

(SUVI) i Infektionsverktyget validerades mot manuell journalgranskning. Incidensen av 

VUVI i Infektionsverktyget jämfördes även mot VUVI i markörbaserad journalgranskning.  

Resultat: Incidens av VUVI innan validering var 1.5 % medan den uppskattade incidensen 

efter manuell journalgranskning och validering var 3.6 %. Markörbaserad journalgranskning 
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visade en incidens på 1.1 %. I 65.6 % av fallen med VUVI fanns en koppling till urinkateter. 

Den mest förekommande orsaken till inkorrekt registreringen av VUVI var att patienter med 

urinkateter bedömdes som SUVI. 

Slutsats: Den rapporterade incidensen av VUVI skiljer sig mellan de mätinstrument som 

används idag och incidensen är troligtvis högre än vad som idag rapporteras. För att få bra 

kvalitet på övervakningsdata krävs kunskap och granskning av hög kvalitet. Dock begränsas 

resultatet från denna studie av att studiepopulationen var relativt liten och därmed begränsar 

generaliserbarheten.  
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Abstract 

 

Introduction: Health care associated infections (HCAIs) have a negative impact on public 

health, with an impact on mortality, morbidity and quality of life. The most common HCAIs 

in Sweden are health care associated urinary tract infections (UTI). One important 

component in preventing HCAIs are regular measurements and feedback to these. 

Instruments that are currently used for measuring HCAIs at a local and national level in 

Sweden are marker-based journal review and the Anti-Infection Tool (AIT). 

 

Aim:  The aim of this study was to validate the AIT and compare the incidence of health 

care associated UTI measured with the AIT against both manual journal review and marker-

based journal review. The aim was also to study the presence of urinary catheters in 

conjunction with a healthcare associated UTI. 

 

Methods: In 2017, data was collected from 143 records from a random sample of patients 

admitted to somatic wards at Södra Älvsborg's Hospital. From the AIT, diagnosed health 

care associated UTI and community-acquired UTI were studied and validated against 

manual journal review. Also, the incidence of health care associated UTI in the AIT was 

compared with that found in marker-based journal review. 

 

Results: Incidence of health care associated UTI before the validation was 1.5% while the 

estimated incidence after manual journal review and validation was 3.6%. Marker-based 

journal review showed an incidence of 1.1%. In 65.6 % of the cases with health care 
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associated UTI, the patient was equipped with urinary catheter. The most common cause of 

incorrect registration of health care associated UTI was that patients with urinary catheters 

were assessed as community-acquired UTI.  

 

Conclusion:  The reported incidence of health care associated UTI differs greatly between 

these instruments. The incidence is probably much higher than what is currently reported 

using these instruments. To obtain good quality of monitoring data, knowledge and journal 

reviews of high quality are required. However, the generalizability of the result of this study 

is limited, due to the relatively small study sample. 
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CENTRALA BEGREPP  

KAD  Kateter á demeure (kvarliggande urinkateter)  

Morbiditet  Antal sjukdomsfall i en hel population 

Mortalitet  Antal dödsfall för en viss sjukdom 

SKL  Sveriges Kommuner och Landsting 

Slutenvård  Vård där patienten är boende på en sjukvårdsinrättning 

Skada  Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller 

död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en 

följd av patientens sjukdom och som inte hade gått undvika 

SUVI Samhällsförvärvad urinvägsinfektion 

SÄS  Södra Älvsborgs sjukhus 

UVI  Urinvägsinfektion 

VRI  Vårdrelaterad infektion 

VUVI  Vårdrelaterad urinvägsinfektion 

Vårdrelaterad infektion ”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 inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin 

yrkesutövning” 

Vårdskada  ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom, samt 

dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade 

vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”  

Vårdtillfälle Den sammanhängande vårdtid som patienten vårdats inom 

sjukhuset oavsett antal kliniker 

WHO  Världshälsoorganisationen (World Health Organization) 
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INTRODUKTION 

Vårdrelaterade infektioner 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) har negativ inverkan på folkhälsan med påverkan på 

mortalitet, morbiditet och livskvalitet (WHO, 2011). Världshälsoorganisationen (WHO) 

rapporterar att VRI är den vanligaste typen av vårdskada under sjukhusvistelse som drabbar 

uppskattningsvis 7 % av patienterna i höginkomstländer respektive 10 % i låginkomstländer 

(WHO, 2011). Både på samhällsnivå och på individnivå innebär VRI stora kostnader och 

det bedöms att en stor del av VRI är möjliga att förhindra genom effektiva förebyggande 

åtgärder (WHO, 2011). Studier visar att minst 20-30% av alla VRI är undvikbara (Gastmeier, 

2004; Harbarth, et al. 2003). Definitionen av VRI enligt Socialstyrelsen är; 

”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 inom vård och omsorg ådrar sig till 

följd av sin yrkesutövning” (Socialstyrelsen, 2011).  

En infektion räknas som vårdrelaterad om symtom debuterar 48 timmar efter inskrivning 

inom sluten vård. Oavsett om det sjukdomsframkallande smittoämnet tillförts i samband 

med vården eller härrör från personen själv, samt oavsett om infektionstillståndet uppstått 

under eller efter kontakt med vården anses infektionen vara en VRI. Infektion som är 

relaterad till någon åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad räknas alltid 

som vårdrelaterad, oavsett tidpunkt för symtomdebut (Socialstyrelsen, 2011).  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sammanställt en rapport om vårdrelaterade 

infektioner från en omfattande journalgranskning mellan 2013 och 2016 enligt metoden 

Markörbaserad journalgranskning (SKL, 2017). Rapporten uppskattar att inom svensk 

sjukvård drabbas årligen 65 000 patienter av VRI till en kostnad av ca 6,5 miljarder kronor, 

vilket utgör cirka 10 procent av kostnaden för somatisk sjukhusvård (SKL, 2017). I rapporten 

framgår att den vanligaste VRI i Sverige är vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI). 

Detta är i linje med en stor metaanalys från 2010 (Allegranzi et. al. 2010) som påvisade att 

en tredjedel av alla rapporterade VRI var vårdrelaterade urinvägsinfektioner. En 

kvarliggande kateter á demeure (KAD) är den främsta orsaken till VUVI, 80 % enligt en 

studie av Saint och enligt SKL är överanvändningen av KAD stor (Saint, 2003; SKL, 2011). 

Samtidigt påvisar Umschied et al. (2011) att 65-70% av alla VUVI går att undvika. De mest 

effektiva förebyggande metoderna är att undvika onödiga kateteriseringar och avlägsna 

katetrar så snart som möjligt (Tenke et al. 2017).    

Inom hälso- och sjukvården krävs ett systematiskt arbetssätt för att förebygga vårdrelaterade 

infektioner och på så sätt minska dödsfall, lidande och onödiga kostnader (Zingg, et al. 

2015). WHO har nyligen publicerat ett underlag med evidensbaserade riktlinjer kring hur 

VRI kan förebyggas på nationell respektive sjukhusnivå. Åtta centrala komponenter 

identifierades varav en viktig komponent är att det behövs regelbundna granskningar och 
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återkopplingar för att ta kontrollen över och förebygga VRI (WHO, 2016). Andra viktiga 

åtgärder som visat sig minska antalet infektioner är till exempel tillämpning av basala 

hygienrutiner, lämplig användning av katetrar, tidig mobilisering och optimal 

antibiotikaförskrivning (SKL, 2014). Zingg et al. (2015) identifierade tio viktiga områden 

för att förebygga VRI på sjukhus. Akutsjukhusen behöver en effektiv organisation med 

hygiensjuksköterskor och hygienläkare med stöd från mikrobiologiska laboratorier. En god 

säkerhetskultur inom organisationen är en annan viktig faktor när det gäller att förebygga 

vårdrelaterade infektioner. För att utveckla en sådan kultur behövs ledningens stöd och 

engagemang, samarbete mellan olika professioner, samt utbildning och personlig 

återkoppling (Zingg et al. 2015). 

 

Kartläggning av vårdrelaterade infektioner 

Förekomsten av VRI kan uttryckas som dess prevalens eller incidens i den studerade 

gruppen. Prevalensstudier är enklare att utföra, kräver mindre resurser. Incidensövervakning 

ger mer noggrann information än punktprevalensövervakning, men är mer tidskrävande 

(Puhto et al.2015).   

Incidens avser det antal infektioner som inträffar under en viss given tidsperiod i relation till 

det totala antalet studerade personer under samma tidsperiod. Incidens medför en bättre 

möjlighet att uppskatta risken för att förvärva en VRI. Incidenssiffror kan dock underskattas 

eftersom VRI leder till en längre vistelsetid och speciellt eftersom vissa infektioner uppträder 

efter utskrivning av exempelvis en vårdrelaterad urinvägsinfektion. Mer relevant kan vara 

att koppla antalet infektioner till andra mått, t.ex. antalet infektioner per 100 vårddygn, 

antalet infektioner per vårdåtgärd eller antalet infektioner per vårddygn (Socialstyrelsen, 

2006). 

Prevalens mäter förekomsten av antalet infektioner vid en viss given tidpunkt i förhållande 

till det totala antalet samtidigt studerade personer.  I brist på incidensdata har historiskt sett 

punktprevalensmätningar (PPM) av VRI använts för att uppskatta incidens, sjukdomsbörda 

och mortalitet till följd av VRI. PPM innebär att man studerar hur många av alla patienter på 

sjukhuset under en specifik dag som har en vårdrelaterad infektion (SKL, 2017). I Sverige har 

punktprevalensmätningar av VRI i slutenvården genomförts sedan 2008 med fördelen att de 

är relativt lätta att genomföra i stor skala. Nackdelen är att det som mäts är förekomsten 

bland inlagda patienter vid bara en viss tidpunkt vilket försvårar en jämförelse över tid. 

Andra brister kan vara själva mätningarna och valideringsundersökning av 

punktprevalensmätningar (Tammelin & Qvarfordt, 2015).  

 

Markörbaserad journalgranskning  

Ett sätt att mäta incidens är med hjälp av metoden Markörbaserad journalgranskning. 

Metoden används sedan 2012 på samtliga akutsjukhus i hela Sverige för att mäta 

förekomsten av skador och vårdskador. Idag granskar 60 sjukhus varje månad ett visst antal 
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slumpvis utvalda vårdtillfällen. Urvalet görs bland patienter över 18 år som har vårdats minst 

24 timmar och där vårdtillfället är avslutat inom 30 dagar. Psykiatrisk vård omfattas inte. 

Hela sjukhusvårdtillfället granskas även om det fördelas på olika kliniker. En metodutbildad 

sjuksköterska journalgranskar genom att identifiera journaluppgifter med hjälp av markörer 

som kan indikera skada. I Markörbaserad journalgranskning definieras VRI på samma sätt 

som socialstyrelsens definition (SKL, 2017).  

 

Infektionsverktyget 

År 2007 startade organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en nationell 

patientsäkerhetssatsning för att förebygga vårdskador, däribland VRI. I samband med detta 

beslutades att ett verktyg för kontinuerlig registrering och uppföljning av VRI skulle 

utvecklas. Kontinuerlig elektronisk övervakning baserad på antibiotikabehandling kan vara 

ett praktiskt sätt att mäta förekomsten av VRI men metoden kräver fortfarande 

personalresurser (Puhto & Syrjala, 2015). Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) började redan 

2008 använda ett liknande finskt övervakningssystem "Sjukhusets Antibiotika och 

Infektionsuppföljningssystem" (Puhto & Syrjala, 2015). Erfarenheter från det projektet 

bidrog till utvecklingen av det IT-system som används idag, Infektionsverktyget (SKL, 

2010). IT-verktyget samlar in data från journalsystem och lagrar i en central databas som 

sedan kan bl.a. utföra analyser över incidensdata för VRI. Syftet med Infektionsverktyget är 

att i första hand ge stöd för lokalt förbättringsarbete mot VRI samt att förbättra 

antibiotikaanvändning (SKL, 2015). Under 2017-2018 har Folkhälsomyndigheten 

tillsammans med SKL och Inera AB förankrat och implementerat en satsning på nationella 

analyser för att bredda och öka samverkan om Infektionsverktyget mellan den nationella och 

regionala nivån (Folkhälsomyndigheten, 2018). Experter inom SKL förutspår att en bred 

användning av Infektionsverktyget kan ge Sverige internationell topposition inom området 

kvalitetsuppföljning av VRI och antibiotikaanvändning (SKL, 2017). Ordination av 

antibiotika är ingången i Infektionsverktyget. Det sker genom en automatisk pop up ruta i 

journalsystemet och ordinatören får då ta ställning till varför ordination görs: är infektionen 

samhällsförvärvad, är den vårdrelaterad eller är behandlingen profylaktisk? För varje 

huvudalternativ finns ett varierande antal underkategorier som alla är nationellt definierade 

och kodade och därmed enhetliga (SKL, 2015).  

 

Folkhälsovetenskaplig relevans 

I dag är allt fler VRI svårbehandlade då de till högre grad orsakas av antibiotikaresistenta 

bakterier. VRI är ett globalt folkhälsoproblem som leder till sämre livskvalité och innebär 

stora kostnader både på samhällsnivå och på individnivå (WHO, 2011). Enligt SKL drabbas 

närmare 65 000 patienter på sjukhusen i Sverige varje år av VRI av varierande 

allvarlighetsgrad, och ca 4 patienter avlider varje dag till följd av VRI (SKL, 2017). Den 

snabba utvecklingen av antibiotikaresistens och bristen på nya effektiva antibiotika leder 
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också till att många medicinska framsteg som förutsätter effektiva antibiotika 

(cytostatikabehandling, intensivvård, större kirurgi etc.) äventyras. På grund av felaktiga och 

onödiga antibiotikabehandlingar påskyndas antibiotikaresistensutvecklingen. Optimering av 

antibiotikabehandlingar är därför ett högprioriterat område inom vården (SKL, 2010).  

Regelbundna granskningar och återkopplingar är, enligt WHO (2016), av stor vikt för att ta 

kontrollen över och förebygga VRI. I Sverige används i dagsläget Markörbaserad 

journalgranskning och Infektionsverktyget inom arbetet med att kartlägga incidens av VRI. 

Markörbaserad journalgranskning för mätning av incidens används idag som ett mått på 

nationell nivå medan Infektionsverktyget används på lokal nivå. Infektionsverktyget nytta 

och trovärdighet förutsätter att data håller hög kvalitet. Behov av validering av 

Infektionsverktyget har uppmärksammats tidigare (Qvarfordt, 2016). Felaktig angivning av 

ordinationsorsak som samhällsförvärvad bedömdes som en brist relaterad till att incidensen 

av VRI bedömdes som för låg.  
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SYFTE 

Syftet var att a) ta reda på incidensen av VUVI enligt manuell journalgranskning och enligt 

validerat Infektionsverktyg gällande orsaksrapportering för antibiotikaordination på ett 

medelstort sjukhus i Västra Götalandsregionen (Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS) och b) ta 

reda på i hur stor utsträckning användning av urinkateteter var förknippad med en VUVI på 

SÄS samt c) baserat på data från valideringen av Infektionsverktyget studera incidensen av 

vårdrelaterad urinvägsinfektion och göra en jämförelse mot Markörbaserad 

journalgranskning för samma tidsperiod.  

Frågeställningar: 

1. Vad är incidensen av vårdrelaterade urinvägsinfektioner på Södra 

Älvsborgssjukhus efter validering av data från Infektionsverktyget mot manuell 

journalgranskning? 

2. I hur stor utsträckning har en urinkateter koppling till en vårdrelaterad 

urinvägsinfektion på Södra Älvsborgs sjukhus?  

3. Finns det en statistisk skillnad avseende rapporterad incidens av vårdrelaterade 

urinvägsinfektioner på Södra Älvsborgs sjukhus mellan Infektionsverktyget och 

markörbaserad journalgranskning? 

 

METOD  

Studien var en retrospektiv observationsstudie utifrån kvantitativ ansats. Journalgranskning 

valdes som metod för datainsamling i studien.  

Studiepopulation 

Populationen som analyserades var patienter som diagnosticerats med urinvägsinfektion 

inom slutenvården på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås under 2017 med hjälp av 

Infektionsverktyget. Sjukhuset tillhandahåller hälso- och sjukvård till 300 000 invånare i 

omgivningen (SÄS, 2018). Exklusionskriterier var: patienter under 18 år, patienter inskrivna 

inom psykiatrisk vård, samt patienter från kvinnoklinikens enheter BB och förlossningen 

relaterat till att de inte är anslutna till dokumentationssystemet Melior. Jämförelsen av 

verktygen Markörbaserad journalgranskning och Infektionsverktyget utfördes under 

tidsperioden 170101 – 171231. Valideringen av Infektionsverktyget baserades på manuell 

granskning av data från samma tidsperiod. 
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Datainsamling för Infektionsverktyget  

Data från Infektionsverktyget inhämtades från IT-systemet för tidsperioden 170101-171231 

av granskaren LH och externa handledaren MW. Följande filter användes för att plocka ut 

vårdtillfällen inom den valda populationen: 

 Vårdtillfälle 

 Organisatoriskenhet: Södra Älvsborgssjukhus (patienter inom slutenvård exklusive 

patienter under 18 år, patienter inskrivna inom psykiatrisk vård, samt patienter från 

kvinnoklinikens enheter BB och förlossningen) 

 Infektion: Vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI) med feber, VUVI utan feber, 

samhällsförvärvad urinvägsinfektion (SUVI) med feber, SUVI utan feber  

Studentarbetets omfattning begränsade antalet genomförbara journalgranskningar. För att få 

en uppskattning av tidsåtgången till att journalgranska genomfördes en pilotstudie i ett första 

skede där sju VUVI respektive SUVI slumpades ut från januari månad 2017 (totalt n=14). 

Tidsåtgången för att inhämta data för respektive månad och tiden till att journalgranska tog 

mer tid än vad magisterarbetets omfattning tillät.  

I den slutliga studien valdes därför 70 patienter med SUVI respektive 80 patienter med 

VUVI ut slumpmässigt från Infektionsverktyget för hela tidsperioden 170101–171231 (totalt 

n=150) genom att alla SUVI respektive VUVI sammanställdes i varsitt Excel-dokument och 

funktionen slump användes. Listan sorterades sedan från största slumpade värdet till lägsta. 

De 70 respektive 80 överst på listorna inkluderades i studien. De utvalda 80 VUVI 

motsvarade 25 % (totalt n=321) av alla VUVI, medan 70 SUVI motsvarade 5.8 % (totalt 

n=1211) och ansågs genomförbart för studiens omfattning samt som ett rimligt stickprov för 

påföljande validering av Infektionsverktyget efter diskussion med MW. De totalt utvalda 

150 motsvarade 0.7 % (totalt n=21 378). 

Valideringen av Infektionsverktyget innebar att orsaksrapportering till antibiotikaordination 

i Infektionsverktyget (vårdrelaterad eller samhällsförvärvad UVI) jämfördes mot manuell 

granskning av journalen. LH granskade journalerna (n =150) i Melior (version 1.5 Cerner 

Sverige AB) och gjorde en bedömning om SUVI respektive VUVI rapporterats korrekt i 

Infektionsverktyget vid ordinationstillfället enligt definitionen, se bilaga 1. I svårbedömda 

fall i samråd med MW. 

 

Datainsamling för Markörbaserad journalgranskning  

Data från Markörbaserad journalgranskning inhämtades från SÄS utvecklingsenhet som 

under tidsperioden 170101–171231 journalgranskade totalt 15 journaler per månad (totalt 

n=180) enligt Handbok för Markörbaserad journalgranskning. I handboken bedöms en 

VUVI enligt socialstyrelsens term (Socialstyrelsen, 2011). Sammanställning levererades i 

en Excel-fil med avidentifierade personnummer. I denna fil sorterade sedan granskaren LH 

ut registrerade VUVI som enligt handboken benämndes som skadetyp nummer 12. Denna 
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data var primära data som sedan jämfördes mot den incidens som framkom i 

Infektionsverktyget.   

Variabler 

I pilotstudien genomfördes journalgranskningen efter en färdig granskningsmall (med syfte 

att göra kvalitetsuppföljningar) på SÄS.  Omfattningen blev alldeles för stor relaterat till att 

30 variabler granskades vilket var tidskrävande. Dessa 30 variabler som bl.a. innefattade 

klinisk bedömning som gjordes under ordinationstidpunkt t.ex. dunkömhet, dysuri, 

temperatur, och odlingsfynd. För att få en rimligare omfattning relaterad till 

magisteruppsatsen tidsrymd begränsades därför antalet variabler.  

Kvantitativa variabler som valdes ut och studerades var: ålder och antal vårddagar. Medan 

kvalitativa variabler som studerades var kön (man/kvinna), vårdrelaterad urinvägsinfektion 

(ja/nej), vårdrelaterad urinvägsinfektion enligt granskare (ja/nej), samhällsförvärvad 

urinvägsinfektion enligt Infektionsverktyget (ja/nej), samhällsförvärvad urinvägsinfektion 

enligt granskare (ja/nej), förekomst av urinkateter (ja/nej).  Alla kvalitativa variabler var 

dikotoma och kategoriserades som 1/0. Ytterligare en kvalitativ variabel som studerades, 

men som inte var dikotom, var åldersgrupp, som delades in i 8 kategorier, lägsta ≥18-29 år 

- högsta +90 år.  

 

Analys 

Insamlad data sammanställdes med hjälp av Microsoft Excel® 2013 (Microsoft Corp. 

Redmond, WA, USA).  

Deskriptiv analys användes för att definiera grundläggande epidemiologisk data, dvs. 

ålder- och könsfördelning samt procentandelen för incidensen i grupperna vårdrelaterade 

urinvägsinfektioner (VUVI) och samhällsförvärvade urinvägsinfektioner (SUVI) före och 

efter manuell granskning samt andelen korrekt och inkorrekt registrerade VUVI respektive 

SUVI. För att räkna fram den närmaste sanningen av incidensen efter manuell 

journalgranskning användes en matematisk formel som beräknades på den manuellt 

granskade procentandelen rätt respektive felregistrerade våldsrelaterade- och 

samhällsförvärvade urinvägsinfektioner. Ytterligare beräkning gjordes genom att räkna ut 

konfidensintervall för andelen rätt- respektive felregistrerade VUVI respektive SUVI, 

baserat på stickprovet i undersökningen, beräknades enligt följande: 

𝑝 ± 𝑧√
𝑝(1 − 𝑝)

𝑛
 

där  

p = andelen felregistrerade i stickprovet 

z = 1,96 (för 95 % konfidensintervall) 

n = antalet patienter i stickprovet 
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Efter valideringen analyserades medel- och medianålder, den genomsnittliga vårdtiden samt 

kliniktillhörighet. Chi-två test användes för att undersöka skillnaden avseende kön och 

koppling till användning av urinkateter samt incidens av VUVI mellan Markörbaserad 

journalgranskning och Infektionsverktyget. IBM SPSS Statistics version 22 (IBM Corp., 

USA) användes för deskriptiva och statistiska analyser och signifikansnivån sattes till p < 

0.05. 

 

ETISKA ASPEKTER 

Denna retrospektiva studie krävde inte aktivt deltagande av patienter och innebar därför inga 

fysiska risker för någon patient. För att uppnå konfidentialitetskravet går det ej att identifiera 

personuppgifter av utomstående. De insamlade uppgifterna om enskilda personer kommer 

endast att användas för det ändamål den aktuella forskningen avser och inte i något annat 

sammanhang. Personuppgifter avidentifierades med hjälp av ID-nr och kodade arbetsblad. 

Kodnyckeln och patientidentifieringsdata hölls elektroniskt på en lösenordskyddad fil och 

därmed inte tillgängliga för obehöriga. Inga mindre grupper kan identifieras i materialet. 

Efter som denna studie genomfördes som en retrospektiv granskning av journaler var det 

inte möjligt att vare sig informera eller inhämta samtycke från de personer vars journaler 

ingick i granskningen, vilket kan ses som en brist. Studien är på en avancerad nivå inom 

högskolan och behövdes då inte gälla under etikprövningslagen (2003:460) och behövde 

således inte heller prövas eller granskas för etisk godkännande. Denna studie hanterades av 

Skövde lärosäte på egen hand. Tillåtelse för journalgranskning ansöktes på sjukhuset från 

chefsläkaren på SÄS som beviljade tillståndet. Forskarna har ingen ekonomisk bindning till 

studien eller resultaten.  
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RESULTAT 

Under 2017 registrerade Infektionsverktyget 21 378 vårdtillfällen på SÄS. Ålder och 

könsfördelning bland dessa vårdtillfällen presenteras i figur 1 och 2. Den åldersgrupp som 

förbrukade mest vård på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) under 2017 var 70-79 år. 

Könsfördelningen var relativt jämnt fördelad. 

 

Figur 1 Åldersfördelning av vårdtillfällen på Södra Älvsborgs sjukhus under 2017 

  

Figur 2 Könsfördelningen av vårdtillfällen på Södra Älvsborgs sjukhus under 2017 

 

Under tidsperioden 2017 registrerades 321 fall av vårdrelaterade urinvägsinfektioner 

(VUVI) i Infektionsverktyget vilket motsvarade en incidens på 1.5 % (tabell 1). Antalet 

registrerade samhällsförvärvade urinvägsinfektion (SUVI) var under samma period 1 211 

vilket motsvarade en incidens på 5.7 % (tabell 1). 
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Tabell 1 Vårdrelaterade- och samhällsförvärvade urinvägsinfektioner vid Södra 

Älvsborgs sjukhus enl. Infektionsverktyget 2017 

 Totalt, n Män, n Kvinnor, n Okänd*** 

Vårdtillfällen 21 378 10 361 10 752 265 

VUVI* 321 136 178 7 

Incidens VUVI (%) 1.5 1.3 1.7 2.6 

SUVI** 1 211 513 684 14 

Incidens SUVI (%) 5.7 5.0 6.4 5.3 

*Vårdrelaterad urinvägsinfektion 

**Samhällsförvärvad urinvägsinfektion 

**Procentandelen räknad från totala antalet vårdtillfällen utan angivet kön av patienten  

 

Incidens enligt Infektionsverktyget versus incidensen enligt granskare 

Totalt granskades 80 vårdtillfällen med en VUVI vilket motsvarade 25 % av alla 

rapporterade VUVI under 2017 (tabell 2). Antal SUVI som granskades var 70 vilket 

motsvarade 5.8 % av alla rapporterade samhällsförvärvade urinvägsinfektioner. Urvalet på 

totalt 150 patientjournaler motsvarande 0.7 % av det totala antal vårdtillfällen på SÄS under 

2017. Bortfallet på totalt 7 av de 150 vårdtillfällena berodde i två av fallen på att granskaren 

inte hade behörighet att läsa journalen och i fem av fallen på att ingen antibiotikaordination 

fanns kopplad till vårdtillfället. 

 

Tabell 2 Totalt antal vårdtillfällen vid Södra Älvsborgs sjukhus samt granskade journaler i 

Infektionsverktyget 2017  

 Totalt Granskade, n % Bortfall 

Vårdtillfällen 21 378 150 0.7 - 

Vårdrelaterad urinvägsinfektion 321 80 25.0 2 

Samhällsförvärvad urinvägsinfektion 1 211 70 5.8 5 

 

Resultatet från valideringen av Infektionsverktyget mot manuell journalgranskning 

(genomförd av LH) visade att VUVI registrerats korrekt i Infektionsverktyget i 84.6 % av 

fallen (tabell 3). För SUVI fann granskaren att närmare hälften av fallen (55.4 %) registrerats 

korrekt, och felregistrering av en SUVI där det egentligen var en VUVI skedde i 41.5% av 

fallen (tabell 3).  Endast i 4.1 % av fallen fann granskaren att en VUVI eller SUVI inte 

bedömts som en UVI överhuvudtaget (i två av fallen var orsaken profylaxbehandling). 
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Tabell 3 Manuell journalgranskning av data från Infektionsverktyget vid 

Södra Älvsborgs sjukhus 

  
 

 

Manuellt granskade N % 

Registrering i Infektionsverktyget 143  

   

varav granskade VUVI* 78  

korrekt registrerad VUVI  66 84.6 

inkorrekt registrerad VUVI (skulle varit SUVI) 8 10.2 

Annan infektion 4 5.1 

   

varav granskade SUVI** 65  

korrekt registrerad SUVI  36 55.4 

inkorrekt registrerad SUVI (skulle varit VUVI) 27 41.5 

Annan infektion 2 3.1 

*Vårdrelaterad urinvägsinfektion 

**Samhällsförvärvad urinvägsinfektion 

 

Följande beräkning användes för att undersöka ”den närmaste sanningen” gällande incidens 

av vårdrelaterade- och samhällsförvärvade urinvägsinfektioner på SÄS: 

Närmast sanningen av antal av VUVI = (totala antal VUVI (321) * andel rätt registrerade 

VUVI (0,845)) + (totala antal SUVI (1211) * andel felregistrerade SUVI (0,415) = 774,1 

Närmast sanningen av antal SUVI = (totalt antal VUVI (321) * andel felregistrerade 

(0,102) + (totala antal SUVI (1211) * andel rätt registrerade SUVI (0,554) = 703,6. 

Den närmaste sanningen vad gäller incidens av VUVI på SÄS blev efter granskning av 

Infektionsverktyget 3.6 % (tabell 4). Incidensen av VUVI var alltså mer än dubbelt så hög 

jämfört med den rapporterade incidensen från Infektionsverktyget innan validering (tabell 

4; figur 3). 

Tabell 4 Incidens före och efter validering av Infektionsverktyget vid Södra Älvsborgs sjukhus 

Antal vårdtillfällen 21 378  
   

 Incidens före validering Incidens efter validering  
n % n % 

Infektionsverktyget (n=1 532)     
VUVI* 321 1,5  774,1 3,6  
SUVI** 1 211 5,7  703,6 3,3  

*Vårdrelaterad urinvägsinfektion 
**Samhällsförvärvad urinvägsinfektion 



12 

 

 

 

Yttervärdena baserat på i konfidensintervallen bör det sanna antalet VUVI i hela 

populationen ligga mellan 603 och 944. 

Uträknat enligt nedan: 

Standardfel för andel rätt registrerade VUVI;  

0,04098 = √(
0,845 ∗ (1 − 0,845)

78
) 

Konfidensintervall: (0,845 ± 1,96*0,04098) * totalt antal VUVI (321)=245-297  

Standardfel för andel felregistrerade SUVI; 

0,06111 = √(
0,415 ∗ (1 − 0,415)

65
) 

Konfidensintervall: (0,415 ± 1,96*0,06111)* totalt antal SUVI (1211)= 358-647  

 

Figur 3 Jämförelse av incidens av vårdrelaterade- och samhällsförvärvade urinvägsinfektioner före 
och efter validering av Infektionsverktyget vid Södra Älvsborgs sjukhus 

 
För gruppen som klassificerades enligt granskare som VUVI var medianåldern 80 år och 

medelåldern 77,4 år jämfört med SUVI där medianåldern var högre, 82 år, och 

medelåldern 72,5 år (tabell 5). Bland män skiljde sig inte medelåldern åt oavsett om de 

drabbas av en VUVI eller SUVI. Medelåldern på 70 år bland kvinnor som drabbats av en 

SUVI var betydligt lägre än medelåldern bland kvinnor som drabbats av en VUVI (tabell 

5). Både VUVI och SUVI var vanligast förekommande i åldersgruppen 80-89 år (figur 4).  

I de äldre åldersgrupperna förekom en VUVI vanligtvis mer. Bland de yngre var 

förhållandena omvända dvs. en SUVI var vanligare förekommande i åldersgruppen ≥18-29 
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år (figur 4). Vårdtiden för en VUVI var i medel nästan 15 dagar och där kvinnor hade en 

längre genomsnittlig vårdtid än män (tabell 5). Vårdtiden för gruppen som drabbats av en 

SUVI var i genomsnitt 6,4 dagar. 

 

Figur 4 Åldersfördelning vårdrelaterade urinvägsinfektioner versus samhällsförvärvade 
urinvägsinfektioner vid Södra Älvsborgs sjukhus

 

Tabell 5 Ålder och vårdtid av VUVI och SUVI vid Södra Älvsborgs sjukhus 

 

*Vårdrelaterad urinvägsinfektion 
**Samhällsförvärvad urinvägsinfektion 

 

Figur 5 visar fördelningen av VUVI och SUVI bland män och kvinnor. Överlag var 

urinvägsinfektion vanligare hos kvinnor men analys av sambandet visade inget signifikant 

samband mellan kön och att drabbas av VUVI eller SUVI (tabell 6 och 7). 

 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

≥18-29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90+

A
n

at
l i

n
fe

kt
io

n
er

Åldersgrupper

VUVI SUVI

 
medianålder medelålder genomsnittlig 

vårdtid 
VUVI*    
total 80 77.4 14,9 
män 79 75.1 13,0 
kvinnor 80 78.9 16,2 
    
SUVI**    
total 82 72.5 6,4 
män 80 75.8 6,6 
kvinnor 82 70.0 6,3 
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Figur 5 Könsfördelning över klassificerade vårdrelaterade respektive samhällsförvärvade fall av 
urinvägsinfektion vid Södra Älvsborgs sjukhus enligt granskare  

 

Tabell 6 Vårdrelaterad urinvägsinfektion och kön av patienter vid Södra Älvsborgs sjukhus  
VUVI* 

 

  Nej Ja Total 
Kvinna, n  29 56 85 
% med VUVI*  34,1 65,9   
Man, n  21 37 58 
% med VUVI*  36,2 63,8  

*Vårdrelaterad urinvägsinfektion  
p-värde 0,797 

 

Tabell 7 Samhällsförvärvad urinvägsinfektion och kön av patienter vid Södra Älvsborgs sjukhus  
SUVI** 

 

  Nej Ja Total 
Kvinna, n  60 25 85 
% med SUVI**  70,6 29,4   
Man, n  39 19 58 
% med SUVI**  67,2 32,8  

**Samhällsförvärvad urinvägsinfektion  
p-värde 0,67 

 

Orsak till felregistrering 

Manuell granskning av de VUVI som var inkorrekt registrerade som SUVI (n=27) visade att 

orsaken i 59 % av fallen var att patienten hade koppling till en urinkateter antingen insatt 

under ordinationstidpunkten eller att patienten tidigare hade haft en urinkateter (tabell 8). I 

26 % av fallen debuterade patientens symtom 48 timmar efter inläggning och skall då 

bedömas som en VUVI. I 15 % av fallen hade patienten genomgått ett operativt ingrepp som 

cystoskopi. Bland SUVI är en inkorrekt registrering inte lika vanligt förekommande. I 
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gruppen inkorrekt registrerade VUVI som skulle varit SUVI berodde 87.5 % av fallen på 

grund av att symtom debuterat tidigare än 48 timmar efter inläggning (tabell 8). 

 

Tabell 8 Orsak till inkorrekt registrering av vårdrelaterad respektive samhällsförvärvad 
urinvägsinfektion vid Södra Älvsborgs sjukhus  

n % 
Inkorrekt registrerad SUVI** (skulle varit VUVI) 27 41,5 
Koppling till urinkateter 16 59,3  

Symtom debuterat 48 h efter inläggning 7 25,9 

Operativt ingrepp <30 dagar sedan 4 14,8 
   
Inkorrekt registrerad VUVI* (skulle varit SUVI) 8  
Symtom debuterat <48 h efter inläggning 7 87,5 
Inkommer med en UVI 1 12,5 

*Vårdrelaterad urinvägsinfektion 
**Samhällsförvärvad urinvägsinfektion 

 

Användning av urinkateter vid vårdrelaterad urinvägsinfektion 

I 65,6 % av alla vårdtillfällen med en VUVI hade patienten haft en koppling till en 

urinkateter (antingen insatt under ordinationstidpunkten eller att patienten tidigare hade haft 

en KAD) som bedömdes vara en orsak till en VUVI enligt granskaren LH (tabell 9). Bland 

de män som diagnosticerats med VUVI hade 83,8 % haft koppling till urinkateter, för 

kvinnor var motsvarande siffra 53,6 % (tabell 10). I gruppen med VUVI var det en 

signifikant högre andel män än kvinnor som haft urinkateter insatt (p = 0,003). 

 

 

Tabell 9 Koppling till urinkateter vid vårdrelaterad urinvägsinfektion vid Södra Älvsborgs sjukhus  
Urinkateter 

 

  Nej Ja Total 
Kvinna, n  26 30 56 
% med urinkateter  46,4 53,6   
Man, n  6 31 37 
% med urinkateter 
 
Totalt 
% med urinkateter 

 16,2 
 

32 
34,4 

83,8 
 

61 
65,6 

 
 

93 
 

p-värde 0,003 
 

VUVI per klinik 

Fördelningen över klinikerna visar att Medicinkliniken och Rehabneurokliniken 

representerar flest vårdtillfällen med diagnosticerad VUVI (figur 6). Detta speglar också 
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antal vårdagar med VUVI där Rehabneurokliniken stod för nästan hälften av antal vårdagar 

med diagnosticerad VUVI (figur 7). 

Figur 6 Antal vårdrelaterade urinvägsinfektioner fördelat per klinik vid Södra Älvsborgs sjukhus  

 

 

**Övriga kliniker innefattar ortopedkliniken och kvinnokliniken.  

*HIVÖ-kliniken (Hud, infektion, vårdhygien och ögonkliniken)  

 

Figur 7 Andel vårddagar fördelat per klinik med vårdrelaterade urinvägsinfektioner vid Södra 
Älvsborgs sjukhus 
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Markörbaserad journalgranskning versus Infektionsverktyget 

Under 2017 granskades 180 journaler manuellt av en sjuksköterska på utvecklingsenheten 

på Södra Älvsborgssjukhus (SÄS) enligt manualen för Markörbaserad journalgranskning. 

Den manuella granskningen identifierade 2 fall av VUVI under den aktuella tidsperioden 

vilket motsvarar en incidens på 1,1 % (tabell 10). I Infektionsverktyget var motsvarande 

incidens 3,6 % men urvalet i Infektionsverktyget var betydligt större vilket motsvarar fler 

antal fall (n=93) (tabell 4).  Dessvärre var det var inte möjligt att säkerställa om skillnaden 

avseende rapporterad incidens av VUVI på SÄS mellan Infektionsverktyget och 

Markörbaserad journalgranskning var statistiskt signifikant på grund av de få (n=2) 

identifierade fall av VUVI från Markörbaserad journalgranskning. 

 

Tabell 10 Incidens av vårdrelaterade urinvägsinfektioner från Markörbaserad journalgranskning 
vid Södra Älvsborgs sjukhus  

 n medelålder medelvårdagar 
Granskade 180 67.5 6.2 
VUVI* 2 68 16.5 
VUVI % 1,1   
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DISKUSSION 

Infektionsverktyget 

Infektionsverktyget registrerade 321 VUVI under 2017 vid Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) 

vilket motsvarade en incidens på 1,5 % men som efter valideringen visade sig vara en 

undervärdering. Att drabbas av vårdrelaterad infektion (VRI) som exempelvis en VUVI, är 

ett folkhälsoproblem i vårt samhälle och framförallt drabbar det de äldre (WHO, 2011) vilket 

återspeglades även i denna studie. Åldersgruppen som konsumerade mest vård under 2017 

på Södra Älvsborgs sjukhus, i den populationen som inkluderades i studien, var 70-79 år och 

könsfördelningen var relativt jämnt fördelad. Att diagnostiseras för en vårdrelaterad 

urinvägsinfektion (VUVI) var däremot mest förekommande i åldersgruppen 80-89 år. 

Viktigt att notera och något som författaren reflekterade över under manuella 

journalgranskningen var att det i de äldre patientgrupperna var vanligare med 

predisponerande omständigheter såsom behandling med flera läkemedel, långa vårdtider, 

många sjukdomar och inläggning på grund av ohållbar hemsituation vilket sannolikt ökar 

riskerna att både drabbas av en VUVI samt att det är svårt att avgöra vid 

ordinationstidpunkten vad fokus på infektionsparametrar och symtom står för.   

Det är en växande andel äldre befolkning som har multipla och kroniska sjukdomsbilder. 

Deras hälsa kan påverkas genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser 

(Axelsson & Axelsson 2007). I uppdrag av regeringen har G. Stiernstedt 2016 genomfört en 

utredning ”Effektiv vård” där han beskriver att en stor del av sjukvården upptas av 

multisjuka personer med minst två kroniska sjukdomar och står för 50 procent av de samlade 

sjukvårdskostnaderna och drygt hälften av alla läkarbesök på akutmottagningar (SOU 

2016:2). Att arbeta med folkhälsorelaterade åtgärder för den äldre befolkningsgruppen vars 

hälsa och välbefinnande är av stor betydelse för behoven av vård och omsorg i samhället, 

kräver samverkan. I Ottawa chartern påtalas att det krävs en intersektoriell samverkan för att 

bidra till att skapa en god hälsa (Axelsson & Axelsson, 2007). Med hjälp av multimodalt 

tvärprofessionellt arbete handlar det om att samverka på många arenor för att uppnå en bättre 

folkhälsa (Naidoo & Willis, 2007).  

 

Incidens enligt Infektionsverktyget versus uppgifter enligt granskare  

Baserat på resultatet från validering beräknades den närmaste sanningen av incidensen i 

denna studiepopulation till 3,6 % (n=774). Detta mått ligger inom spannet för 

konfidensintervallet som enligt uträkning baserat på yttervärdena i konfidensintervallen för 

det sanna antalet VUVI i hela populationen som var mellan 603 och 944.  

Korrekt registrering av VUVI i Infektionsverktyget skedde i 84,6 % av fallen medan 

motsvarande siffra för SUVI var 55,4 % vilket skulle kunna anses vara en kvalitetsbrist för 

det IT-baserade mätinstrumentet Infektionsverktyget. Detta kan tyda på att 

Infektionsverktyget inte representerar den mest sanna incidens av VUVI och att det idag 

finns förbättringspotential för mätinstrumentet. En åtgärd skulle kunna vara att den 
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webbutbildning, med fokus på definitionen av en VRI, som läkare på SÄS genomgått under 

2018. En uppföljande studie inom ett par år hade varit av stort intresse för att undersöka om 

validiteten på instrumentet blivit bättre. Resultatet från den här studien ska dock ses i relation 

till att granskaren i denna studie har utgått från samma informationsmängd, vid 

ordinationstidpunkten, som den ordinerande läkaren. Det vill säga att bedömningen om en 

behandling var motiverad eller ej utifrån symtom har inte validerats.  

 

Könsfördelning och vårdtid  

Att drabbas av en infektion under sin vårdtid medför onödigt lidande och ökad sjuklighet 

(SKL, 2011). Kvinnor drabbades något mer frekvent av en VUVI jämfört med män även om 

det inte förelåg en signifikant skillnad. Att studien fann att UVI överlag var vanligare hos 

kvinnor kan dels förklaras av att det vårdades fler kvinnor än män på SÄS. Dessutom medför 

östrogenbrist en försvagning av vaginans slemhinna och en rubbning av normalfloran vilket 

kan vara en bidragande orsak till att fler äldre kvinnor oftare får en UVI jämfört med män 

(Socialstyrelsen, 2006). Andra vanliga orsaker förutom urinkateter som påverkar risken att 

drabbas av en VUVI är sängläge, avflödeshinder, anestesi och ofullständig blåstömning 

(Socialstyrelsen, 2006). Dessa variabler var inget som studerats i detta arbete men som hade 

varit intressanta faktorer att undersöka för att göra en djupare analys om vad som egentligen 

påverkar en individ att drabbas av en VUVI.  

 

Den genomsnittliga vårdtiden för en patient som drabbats av en VUVI var nästan 15 dagar 

vilket kan jämföras med den genomsnittliga vårdtiden för en SUVI som medelvårdtid var 

6,5 dagar. Studien har inte avgjort om det är en lång vårdtid som lett till VUVI eller om 

VUVI lett till längre vårdtid. Hur länge patienten vistas på sjukhuset kan tänkas påverka 

risken att drabbas av en VRI. Vårdtid kan till viss del påverkas av vården men samtidigt bero 

på patientens behov (SKL, 2014). En förlängd vårdtid på grund av VRI innebär kostnader 

för samhället och för patienten innebär det onödigt lidande (WHO, 2011). Ett förebyggande 

arbete med att minska antal VUVI skulle kunna på ledningsnivå motiveras med ekonomiska 

vinster.  

 

Orsak till felregistrering  

Den vanligast förekommande anledningen till inkorrekt registrerad SUVI som skulle varit 

VUVI var i 59 % av fallen att patienten hade koppling till en urinkateter (antingen insatt 

under ordinationstidpunkten eller att patienten tidigare hade haft en urinkateter). En patient 

med en infektion, i samband med behandling eller ingrepp, vilket en urinkateter är, skall 

klassificeras som en VUVI. Intressant att notera är att definitionen för vad som klassificeras 

som en VRI tycks vara en relativt enkel kunskap för ordinerande läkare är så pass ofta 

felbedömd. Dagens hälso- och sjukvård blir dock alltmer komplex, specialiserad och 

svåröverskådlig. Ett bra kliniskt beslutsstöd skulle kunna ge struktur och hjälp vid 
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behandling av den enskilda patienten (Lövström et al. 2014). Ett beslutstöd som kan koppla 

ihop relevant patientinformation som exempelvis urinkateter med medicinsk kunskap är ett 

exempel på ett beslutstöd som skulle göra att det blir enklare att fatta beslut och dessutom 

skapa bättre kvalité på data. 

 

En annan vanligt förekommande anledning till felregistrering var att patienten hade 

dokumenterade symtom som debuterat >48 timmar efter inläggning och skulle bedömts som 

en VUVI. Motsvarande felregistrering fanns för VUVI där dokumenterade symtom 

debuterat < 48 h efter inläggning och skulle bedömts som en SUVI. Något som granskaren 

uppmärksammade var att ibland kunde en anteckning påträffas om att patienten hade 

symtom <48 h efter inläggning men att när väl läkaren bedömde att antibiotika skulle 

ordineras hade 48 h sträcket passerats vilket kan vara en anledning till felbedömning.  

En annan orsak till felklassificering var att patienter hade genomgått ett operativt ingrepp 

vilket skall klassificeras som en VUVI. Cystoskopi var orsaken i några fall vilket kan vara 

en risk för att drabbas av en VUVI (Läkemedelsverket, 2017). I 4,2 % av fallen bedömdes 

en VUVI eller SUVI inte alls som en UVI. Vid 2 tillfällen var orsaken profylaxbehandling. 

Det ska noteras att profylaxbehandling, sepsis och liknande grupper där det kan förekomma 

VUVI inte har inkluderats i den här valideringen av Infektionsverktyget.  

 

Användning av urinkateter vid VUVI 

I 65,6 % av vårdtillfällena, bland patienterna som diagnosticerades för en VUVI, förekom 

det en urinkateter. Bland de män som diagnosticerades för en VUVI uppvisade 83,8 % den 

här kopplingen medan motsvarande siffra för kvinnor var 53.6 %. Enligt studier anses en 

urinkateter stå för 80 % av alla VUVI (Saint, 2003; Stamm, 1991). Fyndet från den här 

studien är att det på Södra Älvsborgs sjukhus förekommer färre urinkatetrar som orsakar 

VUVI jämfört med resultatet från dessa studier vilket hade varit intressant att studera 

djupare.   

 

VUVI per klinik 

Förekomsten av patienter med diagnosticerad VUVI vårdades mestadels på medicin- och 

kirurg- och rehabneurokliniken på SÄS. Detta resultat skulle kunna ses som en indikation 

för var förebyggande insatser hade haft störst effekt på incidensen av VUVI. Att 

rehabneurokliniken står för nästan hälften av vårddagarna med diagnosticerad VUVI kan 

förklaras av deras långa rehabiliterings vårdtider och som tidigare diskuterats att vårdtiden 

kan vara en risk.  
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Markörbaserad journalgranskning versus Infektionsverktyget 

Incidensen av VUVI enligt markörbaserad journalgranskning beräknades till endast 1,1 %. 

Enligt den manuella journalgranskningen var incidensen 3,6 %. Studien visade alltså att utan 

validering av Infektionsverktyget beräknades incidens till 1,5 % och för Markörbaserad 

journalgranskning 1,1 %.  Resultatet påvisar en mer än dubbelt så stor förekomst av VUVI 

än vad som rapporterats i de mätinstrument som används idag. För att minska riskerna för 

att drabbas av en VRI krävs ett systematiskt och förebyggande arbete (WHO, 2011). Att 

följa antalet VUVI från Infektionsverktyget är en del av förebyggande arbete på SÄS idag 

men resultatet från den här granskningen synliggör en undervärdering och att incidensen av 

VUVI är större än vad som tidigare rapporterats.  

Under 2008 identifierades VUVI bland 2,4 % av patienterna inom svensk sjukhusrelaterad 

slutenvård (SKL, 2011). Nationellt resultatmål för 2011 var att halvera förekomsten av 

VUVI. Resultatet från den här valideringen av Infektionsverktyget tyder på att det är en 

betydligt högre incidens vilket innebär att SÄS är långt ifrån det nationella resultatmålet. 

Incidensen i Markörbaserad journalgranskning som var 1,1 % är den rapporterade siffran 

SÄS delger till den nationella mätningen. Incidensen i riket ligger på 1,4 %, och om samma 

felklassificering sker på övriga sjukhus skulle den nationella mätningen vara långt ifrån 

tillförlitlig. På SÄS journalgranskades under 2017 180 journaler och endast 2 VUVI 

fångades. Tidsåtgången för markörbaserad journalgranskning är begränsad till 20 minuter 

och syftet enligt Handboken för markörbaserad journalgranskning är inte att alla vårdskador 

skall hittas utan att få en relativt god överblick över antalet vårdskador. Validiteten av 

mätinstrument har bedömts till att sensitiviteten är högre än för frivillig 

avvikelserapportering (SKL, 2012).  

För att ha nytta av och trovärdighet till Infektionsverktyget krävs det att data håller hög 

kvalitet. Det som talar för att Infektionsverktyget är ett bra verktyg att följa VRI med är att 

det kräver mindre arbetsinsats av enskild person då information överförs automatiskt i en 

databas. Det Infektionsverktyget kan göra är att ge dagsfärska rapporter om vilket antibiotika 

som ordinerats, av vilken anledning, hur många, och vilka VRI som inträffat. Det går också 

att följa utvecklingen och resultatet av de förbättringsåtgärder som genomförts i 

verksamheter med kontinuerliga rapporter.  

Resultatet från denna studie ger en indikation om att problemet med VUVI, en folksjukdom 

som framförallt drabbar den äldre befolkningen och som skapar långa vårdtider, sämre 

livskvalité och ekonomiska konsekvenser, är större än vi tror. IT-baserade 

övervakningssystem är mer tidseffektiva men det krävs fortfarande kunskap och kompetens 

för att få bra kvalité på data som kommer ut. Infektionsverktyget har förbättringspotential 

för att bli ett säkrare verktyg men för att det skall ske krävs investeringar av IT-verktyget 

och det kostar pengar. Läkare behöver kunskap och framförallt ett engagemang för att vi 

skall få säkrare data.  Ett sätt att driva arbetet med sikte på preventiva insatser är att 
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Vårdhygienenheter bidrar med en viktig roll i samverkan inom hälsosjukvården för att 

förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner.  

Metoddiskussion 

Det finns flera begränsningar med denna studie. För det första motsvarar urvalet som 

granskats endast 0,7 % av alla vårdtillfällen på . Det ska dock noteras att urvalet slumpades 

från ett helt år och därför inte bör påverkas av säsongsmässig variationen av antal 

infektioner, tillfällig trängsel på sjukhuset eller andra tillfälliga faktorer.  

Patientjournalerna som granskades dokumenteras av vårdpersonal och bör därför ange ett 

trovärdigt studiematerial, men det finns naturligtvis risk för variation i kvalitén på grund av 

tillfällig ökning av arbetsbelastningen eller mänskliga fel som kan innebära att värdefulla 

uppgifter i journalerna saknas. Exempelvis kan det vara urinkatetrar som inte dokumenterats. 

Patientjournalerna granskades endast av studenten (LH) vilket skapar inte bara risken för 

misstag i informationssamlingsprocessen utan även om studiens interna validitet, eftersom 

det alltid finns en viss risk för tolkningsskiljaktigheter. I några fall övervägdes delvis i 

samråd med handledaren om svåra fall men ytterligare åtgärder när det gäller ytterligare och 

mer erfarna personer som samlar in och granskar eller granskar de medicinska filerna skulle 

ytterligare ha ökat resultatets tillförlitlighet (Sarkar et al 2014). 

Valideringen av Infektionsverktyget var inte heltäckande. Diagnoser som registerarades som 

sepsis, profylax och övriga infektioner har inte validerats vilket sannolikt talar för att 

incidensen kan vara något ännu högre. Andra tänkbara situationer som skulle tala för en 

högre incidens är diagnostiserade VUVI i öppenvården, vilket inte heller har studerats i 

denna studie.   

 

SLUTSATS 

Den rapporterade incidensen av VUVI från Infektionsverktyget på 1,5 % skiljer sig från den 

manuella granskningen som visade en incidens på 3,6 %, alltså mer än dubbelt så många 

VUVI på SÄS under 2017 än vad Infektionsverktyget rapporterat. Orsaken till skillnader i 

incidensen av VUVI berodde på inkorrekta registreringar av VUVI i Infektionsverktyget. 

Studien har även jämfört incidensen i markörbaserad journalgranskning vilket visade att 

även detta system sannolikt också underskattar incidensen av VUVI. Koppling till 

urinkateter bland faktiska VUVI förekom i 65,6 % av fallen vilket är lägre än vad som setts 

i andra studier. Studien är emellertid begränsad av dess storlek och rimligt skulle Södra 

Älvsborgs sjukhus behöva satsa resurser på att studera detta resultat närmare för att se om 

den population som studerats i denna studie motsvarar den verklighet som råder. Detta 

kräver engagemang och resurser från högsta ledningen samt kunskap och intresse av läkarna 

för att få tillförlitlig övervakningsdata. Studien har undersökt en betydande aspekt i det 

preventiva arbetet som pågår på SÄS. Ett gott förebyggande arbete med att minska VUVI 
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skulle kunna leda till bättre livskvalité för den enskilde patienten och ekonomisk vinst för 

samhället. 

Folkhälsovetenskaplig relevans 

Vårdrelaterade infektioner är en utmaning för vården och arbetet med att öka 

patientsäkerheten och minska VUVI är av stor betydelse då sjukdomen står för en tredjedel 

av alla VRI. En VRI har en negativ inverkan på folkhälsan med påverkan på mortalitet, 

morbiditet och livskvalitet. En del av det förebyggande arbetet handlar om att mäta 

förekomsten av infektionerna med syfte att få kunskap om storleken på problemen, var 

preventiva åtgärder behövs, och för att kunna följa resultaten av förebyggande arbete. På 

många svenska sjukhus görs mätningar av VRI där man studerar hur många av alla patienter 

på sjukhuset under en specifik dag som har en vårdrelaterad infektion och månatliga 

journalgranskningar (markörbaserad journalgranskning). Sådana mätningar tar mycket 

resurser i anspråk i form av tid och pengar och därför är behovet av automatiserade metoder 

för att mäta förekomsten stort. Det elektroniska mätinstrumentet, Infektionsverktyget, har 

under de senaste åren introducerats på många svenska sjukhus. Södra Älvsborgssjukhus, 

som var tidiga ut implementerade verktyget 2014. Infektionsverktyget har potential att 

leverera tillförlitlig data men det kräver investeringar i verksamheten.  
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Bilaga 1: Definition och sjukvårdsrelaterad infektion från Inera (svenska) 

 

 

 


