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Abstrakt 
Vårdrelaterade infektioner är bland de vanligaste orsakerna till vårdskador i svensk 

sjukvård. Att förebygga vårdrelaterade infektioner kräver ett målmedvetet arbete med 

hygienrutiner i alla delar av vårdkedjan och att de vårdgivande enheterna får tydlig och 

konkret återkoppling på sitt vårdhygieniska arbete. Syftet med detta magisterarbete var 

att ta fram en modell för att, med hjälp av beslutsteoretiska metoder, sammanfatta de 

kvalitetsmätningar som görs på ett svenskt sjukhus (Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås) för 

att ge en återkoppling av den vårdhygieniska kvaliteten hos sjukhusets avdelningar.  

Arbetet genomfördes som ett aktionsforskningsprojekt, där teori och praktik samspelar i 

ett cykliskt förlopp för att lösa ett specifikt problem. Slutresultatet blev en färgkodad 

matris över mätvärden kopplade till olika jämförelsenivåer.  Modellen ger en helhetsbild 

där detaljer samtidigt framgår tydligt, men saknar den viktning av olika aspekter som är 

vanlig inom beslutsteoretiska bedömningsinstrument. En tydlig utmaning var att 

beslutsteoretiska modeller kan upplevas som abstrakta och svårförståeliga för en lekman, 

vilket till viss del begränsar deras användning som ett återkopplingsverktyg. 
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1 Inledning 

Vårdhygien är ett samlingsbegrepp för åtgärder som förebygger att vårdrelaterade 

infektioner (VRI) uppstår och sprids (Socialstyrelsen, u.å.b). I Sverige finns 

vårdhygieniska enheter framför allt på universitetssjukhus och länssjukhus, och dessa 

verkar förutom på det egna sjukhuset mot länsdelssjukhus, primärvård och kommunal 

vård och omsorg i upptagningsområdet. Verksamheten fungerar som ett stöd i det 

infektionsförebyggande arbetet i dessa verksamheter och bemannas av läkare och 

sjuksköterskor med vårdhygienisk kompetens. En vårdrelaterad infektion definieras i 

Socialstyrelsens termbank (u.å.a) som 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”. Förekomsten av VRI (undantaget 

personalinfektioner1) på svenska sjukhus låg vid 2016 års punktprevalensmätning på 

9,1 % (SKL 2016) och har legat kring denna nivå de senaste åren (SKL 2014, sid 14). 

Procentsiffran anger hur stor andel av de inneliggande patienterna som vid en given 

tidpunkt har en vårdrelaterad infektion. Mellan Sveriges regioner och landsting 

varierade förekomsten 2012–2013 mellan 5,9 % och 11,6 % (SKL 2014, sid 22).  

Statistiken ovan avspeglar att sjukhusvård utgör en stor riskfaktor för att drabbas av 

infektioner, ofta orelaterade till den sjukdom man vårdas för. Anledningarna till detta 

är flera. Dessa patienter är ofta mindre motståndskraftiga än den friska populationen, t 

ex pga nedsatt immunförsvar, förekomst av främmande material i kroppen (urin- och 

venkatetrar, implantat mm.) eller olika typer av ingrepp (operationer, bronkoskopier 

mm.). De flesta infektioner orsakas av patientens egen bakterieflora på hud och 

slemhinnor, men smittämnen kan också överföras via kontakt mellan patienter eller 

mellan vårdpersonal och patienter, eller förekomma i omgivningen om man inte lyckas 

städa bort dem (t ex clostridium difficile-sporer, calicivirus). För att minska 

förekomsten av VRI krävs en helhetssyn där ett vårdhygieniskt perspektiv genomsyrar 

allt från lokalplanering, städnings- och hygienrutiner till att medicinska åtgärder som 

katetersättning, antibiotikabehandling och operativa ingrepp inte genomförs när det inte 

är nödvändigt. Det förebyggande tankesättet måste också finnas hos de enskilda 

medarbetarna, och här har Vårdhygien en viktig uppgift att entusiasmera och påminna 

medarbetarna om detta ständigt pågående arbete. I Sveriges Kommuner och Landstings 

rapport om framgångsfaktorer som förebygger VRI (SKL 2014, sid 8) anges 

”Konsekvent budskap och regelbunden återkoppling” som en av åtta nyckelfaktorer i 

arbetet mot VRI. 

1.1 Problemformulering och syfte 

Att mäta kvalitet inom vården är en utmaning. Såväl vad som ska mätas som hur det ska 

mätas kan problematiseras. Resultatet ska sedan tolkas och värderas på ett meningsfullt 

sätt. En del av syftet med denna uppsats är att kritiskt granska de mått på vårdhygienisk 

kvalitet som idag används på ett länssjukhus i Västsverige, Södra Älvsborgs Sjukhus 

(SÄS) i Borås. Hur pålitliga är de data som samlas in? Vad fångar de upp och vad fångar 

de inte upp? Denna granskning lägger sedan en grund för nästa steg och det 

huvudsakliga syftet med uppsatsen: att med hjälp av beslutsteoretiska metoder ta fram 

en modell för att sammanfatta data till en värdering av den vårdhygieniska kvaliteten 

för respektive avdelning på sjukhuset. Det yttersta syftet, eller förhoppningen, är att 

modellen ska kunna bidra till att minska VRI genom att sporra till förbättringsarbete på 

enheterna.    

____________________________ 

1 Specialfallet med infektioner hos personal betraktas i regel som separat från de infektioner 

som drabbar patienter, trots att de formellt ingår i samma definition. 



 
 
 

2 
 
 

1.1.1 Avgränsningar 

Kvalitetsvärderingen har inte som syfte att rangordna olika avdelningar på sjukhuset, 

utan återkopplingen ska vara ett sätt för avdelningarna att följa sina egna resultat och 

successivt förbättra dessa. En anledning till detta är att olika avdelningar har olika 

förutsättningar och jämförelser mellan dem är svåra att dra säkra slutsatser av. En annan 

anledning är att ett öppet jämförande av avdelningar kan leda till en känsla av 

konkurrens och ett incitament att påverka datainsamlingen snarare än att förbättra det 

faktiska kvalitetsarbetet.  

 Avsikten med uppsatsen är att använda befintliga mätningar som redan genomförs 

på sjukhuset i bred skala. Då kvalitetsvärderingen, som sagts ovan, inte syftar till direkta 

jämförelser mellan avdelningarna kan man i en framtida utveckling av modellen tänka 

sig att även inkorporera mätningar av hygieniska aspekter som är specifika för 

respektive avdelning, för att få en mer heltäckande bild av det vårdhygieniska arbetet. 

Denna uppsats är dock begränsad till mätningar som genomförs på alla avdelningar på 

sjukhuset.     

2 Metod 

Metoden i detta arbete har karaktären av aktionsforskning. Detta kännetecknas av att 

forskning och praktisk tillämpning av denna integreras (Denscombe 2010, sid 127). 

Utgångspunkten är ett specifikt problem i ett verkligt sammanhang, och den som 

genomför studien är någon som är aktiv i den specifika verksamheten. Vidare involveras 

även medarbetare som aktiva deltagare i processen, snarare än passiva studieobjekt 

(ibid, sid 126). En central egenskap hos aktionsforskning är också att det innefattar en 

cyklisk process – en förändring prövas, resultaten av denna analyseras, och de slutsatser 

man drar används för att ta fram en ny förändring att pröva (ibid, sid 126). 

Aktionsforskningsprojekt är vanligen småskaliga och anpassade till den specifika 

verksamhet som studeras. Detta ger begränsningar i resultatens generaliserbarhet (ibid, 

sid 133), men har fördelar i att teori och praktik kan interagera mer eller mindre sömlöst. 

Denna uppsats kan således ses som ett försök att applicera kunskaper inom besluts-

risk- och policyanalys på ett specifikt problem i en specifik verksamhet, nämligen 

värdering av vårdhygienisk kvalitet på avdelningar på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås, 

utifrån de förutsättningar som finns när uppsatsen skrivs. De specifika resultaten är i sig 

inte generaliserbara till andra verksamheter, men tillvägagångssättet och de problem 

som uppstår under vägen kan vara värdefulla för andra som försöker sig på liknande 

förändringsprojekt eller aktionsforskningsstudier. Med anledning av detta redovisas i 

arbetet även ”misslyckade” försök, då dessa ses som en central del av den cykliska 

processen nämnd ovan. För varje ny cykel tas erfarenheter från tidigare försök med, 

sådant som fungerat används igen medan det som inte fungerat ändras. 

I det första försöket (avsnitt 8) används additiv nyttoaggregering med swing 

weighting som metod för att bestämma viktkoefficienter. I det andra försöket (avsnitt 

9) används en referensnivåmodell och i det tredje försöket (avsnitt 10) presenteras data 

i en färgkodad modell som ger en visuell helhetsbild av kvaliteten. Som statistisk metod 

används signifikanstestning av skillnader i proportioner (Chi2-test) för att avgöra om 

skillnader mellan olika mätresultat skiljer sig från varandra på ett sätt som är osannolikt 

att bero endast av slumpen. Beräkningen gjordes med den inbyggda funktionen för Chi2-

beräkning i programvaran Microsoft Excel. 

Information, mätningar och expertis från Södra Älvsborgs Sjukhus har inhämtats via 

författarens anställning på sjukhuset som ST-läkare inom Infektionsmedicin och 

Vårdhygien och arbetet har genomförts i samarbete med läkare och sjuksköterskor på 

enheten Vårdhygien.  
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3 Multikriterieanalys 

Multikriterieanalys (eng. Multiple Criteria Decision Analysis, MCDA) innefattar 

metoder för beslutsanalys där mer än en aspekt (t ex kostnad, tidsåtgång, kvalitet) spelar 

in och måste vägas mot varandra. En ofta citerad definition av begreppet är “an umbrella 

term to describe a collection of formal approaches which seek to take explicit account 

of multiple criteria in helping individuals or groups explore decisions that matter” 

(Belton & Stewart, 2002, sid 2). MCDA-metoder används inom både den privata och 

den offentliga sektorn som stöd för större beslut när det gäller t ex investeringar, energi- 

och miljöfrågor och logistik, men har ännu inte nått någon större användning inom 

sjukvårdssektorn (Thokala et al, 2016, sid 2).  

3.1 Multikriterieanalys inom vården 

Beslut inom hälso- och sjukvården är komplexa. När en viss behandling eller 

diagnostisk utredning övervägs måste flera olika aspekter vägas in, t ex chans till lyckat 

utfall, risk för biverkningar, kostnad, tidsåtgång mm. Dessa aspekter måste relateras till 

individens specifika förutsättningar, t ex bakomliggande sjukdomar och fysiologisk 

ålder, samt patientens egna preferenser kring de möjliga utfallen. Osäkerheten i de 

prognostiska bedömningarna är också ofta stor, t ex att de studier som har gjorts på ett 

utfall har gjorts på en annan patientgrupp än den aktuella patientens. När beslutsfattare 

ställs inför ett komplext problem är en vanlig metod att förenkla problemet, t ex använda 

”tumregler” eller bortse från viss information därför att den är svårtillgänglig, vilket kan 

leda till systematiska fel i beslutsfattandet (Baltussen & Niessen, 2006, sid 2-3). 

MCDA-metoder motverkar denna tendens genom att strukturera upp alla delar av 

problemet och låta beslutsfattaren att ta ställning till hur måtten på de olika aspekterna 

förhåller sig till varandra. Beslutsprocessen blir därigenom också mer transparent och 

konsistent (Thokala et al, 2016, sid 2): beslutsgången och vilka värderingar som ligger 

bakom beslutet förtydligas. Thokala et al (2016, sid 4-5) ger ett antal exempel på 

beslutssituationer inom vårdsektorn där multikriterieanalys kan vara användbart, från 

beslut om godkännande av läkemedel och resursallokering till vårdverksamheter till 

individuella beslut om behandling fattade av läkare och patient tillsammans. Beroende 

på beslutets nivå och storlek är olika metoder lämpliga att använda. En avancerad, 

tidskrävande metod är exempelvis inte möjlig att använda på dagliga beslut kring 

enskilda patienter, men kan vara lämplig när man t ex skriver riktlinjer för hur en viss 

patientgrupp ska handläggas. 

Multikriterieanalys syftar till att värdera alternativ i en valsituation, och principerna 

kan också användas för att värdera kvalitet (t ex betygsättning).  

4 Kvalitetsmätning i vården 

Liksom beslutsproblem inom vården är kvalitetsmätningar inom densamma komplexa. 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till, varav alla inte är direkt mätbara. Även för 

mätbara aspekter är det ofta problematiskt att bevisa ett orsakssamband mellan specifika 

åtgärder och ett givet utfall.  

4.1 Donabedianmodellen – struktur, process, utfall 

Läkaren och forskaren Avedis Donabedian lade på 1960-talet grunden för den moderna 

forskningen kring vårdkvalitet med artikeln Evaluating the quality of medical care 

(Donabedian, 1966). I denna utvecklade han en konceptuell modell kring tre olika sätt 

att mäta vårdkvalitet som är inflytelserik än idag. Ett sätt är att mäta utfall (eng. 

outcome), t ex dödlighet eller andel tillfrisknade efter ett visst kirurgiskt ingrepp. Detta 

har fördelen att direkt mäta det som är syftet med vården, dvs. att förebygga och 

behandla sjukdom och att göra så liten skada som möjligt när man gör det. Det finns 
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dock flera nackdelar med detta sätt att mäta, vilket Donabedian pekar på: utfallet 

påverkas av många faktorer som är bortom vårdens kontroll, det krävs ett relativt stort 

antal patienter för att resultaten ska bli statistiskt signifikanta, och inte alla utfallsmått 

är lätta att definiera och mäta (t ex olika former av lidande). Ett annat sätt att mäta 

kvalitet är att fokusera på vårdprocesser, vilket i modellen innefattar alla aktiviteter som 

vården ägnar sig åt. Handläggs patienter, utifrån bästa tillgängliga kunskap, på rätt sätt 

vad gäller diagnostik och behandling? Det tredje sättet, slutligen, är att titta på de 

grundläggande strukturerna. Finns ändamålsenliga lokaler och utrustning? Har de 

anställda rätt kompetens? De tre kategorierna struktur – process – utfall har alla sin plats 

i kvalitetsvärderingen och kan komplettera varandra.  

4.2 Multikriterieanalys som grund för kvalitetsvärdering 

Antag att ett sjukhus har tagit fram tre mätetal med avseende på kvalitet: Antal 

sjuksköterskor i förhållande till antal vårddagar (strukturmått), andel patienter med en 

viss diagnos som fått korrekt utredning enligt riktlinjer (processmått) och andel 

vårdtillfällen med vårdskada (utfallsmått). Låt säga att resultaten ser ut så här år 1 

respektive år 2 (Tabell 1): 

Tabell 1. Hypotetiska kvalitetsmätetal på ett sjukhus under två år. 

 År 1 År 2 

Sjuksköterskebemanning 95 % 95 % 

Korrekt utredning 60 % 90 % 

Vårdskador 4 % 8 % 

 

Har vårdkvaliteten förbättrats eller försämrats mellan år 1 och år 2? För att kunna säga 

något om detta måste vi ta ställning till hur värderingen av förändringarna i de tre olika 

mätetalen förhåller sig till varandra. Kan t ex differensen i andelen vårdskador uppvägas 

av differensen med avseende på korrekt utredning? Hur mycket måste i så fall 

utredningsgången respektive bemanningen förbättras för att man ska kunna säga att 

vårdkvaliteten bibehållits? I denna avvägning måste också det absoluta antalet 

påverkade individer vägas in. Det spelar t ex stor roll om diagnosen som ska utredas 

korrekt i exemplet ovan är mycket ovanlig eller en av de stora folksjukdomarna. Olika 

typer av multikriterieanalys ger möjlighet till att komma fram till svar på dessa frågor 

på ett systematiskt sätt.  

Detta sätt att använda multikriterieanalys tycks inte vara särskilt vanligt inom 

sjukvårdssektorn. Däremot används principerna inom s.k. Health Technology 

Assessment (HTA) som handlar om att utvärdera olika metoder inom vården för att ta 

ställning till om de bör användas eller ej (WHO, u.å.). Detta är således en typ av 

kvalitetsvärdering på basen av multikriterieanalys. Ordet ”technology” har här en bred 

betydelse och innefattar allt från läkemedel och medicinteknisk utrustning till ingrepp, 

diagnostiska metoder och arbetssätt. En översikt över MDCA-metoders användning 

inom HTA (Thokala & Duenas, 2012, sid 1172–1173) klassificerar MDCA-metoder till 

tre kategorier: 

 

- Värdeaggregeringsmodeller, där numeriska värden konstrueras för de olika 

aspekternas möjliga utfallsvärden, så att en total värdepoäng kan ges till de olika 

alternativen (detta är den vanligaste grunden för MDCA-metoder). I exemplet i 

Tabell 1 skulle varje möjligt utfall i de olika aspekterna ges en värdepoäng som 

räknas samman till en sammanlagd poäng 

 

- Rankningsmodeller, där olika alternativ jämförs parvis för en aspekt i taget och 

preferenser anges. Preferenserna för samtliga aspekter sammanställs sedan för 
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att avgöra vilket alternativ som i helhet föredras. I exemplet i Tabell 1 skulle 

detta leda till en preferens för år 2 med avseende på utredning, en preferens för 

år 1 med avseende på vårdskador, och likvärdig preferens med avseende på 

sjuksköterskebemanning. Enbart rankning ger i detta fall ingen entydig vinnare. 
 

- Referensnivåmodeller, där en tillfredsställande nivå för varje aspekt anges och 

det alternativ som bäst eller närmast uppfyller en godkänd nivå för alla aspekter 

föredras. I exemplet i Tabell 1 skulle detta kunna innebära att man har satt måltal 

på >90 % för sjuksköterskebemanningen, >75 % korrekt utredning och <9 % 

vårdskador, med följden att år 2 klassas som bäst då den uppfyller alla målnivåer.  

 

Referensnivåmodeller kan också kombineras med någon av de andra modelltyperna. 

Exempelvis kan man för de olika kriterierna ange en lägsta nivå som anger gränsen för 

vad som är acceptabelt. Alternativ som faller utanför dessa gränser förkastas, och en 

värdeaggregeringsmodell eller rankningsmodell används för att välja mellan de 

alternativ som uppnår en acceptabel nivå på alla aspekter.  

4.2.1 Problem med att sammanväga olika typer av mått 

Att jämföra nivåerna på olika aspekter och väga samman dessa till en helhet är svårt i 

sig. Ännu svårare är det att, som i exemplet ovan, väga ett utfallsmått mot ett 

processmått eller strukturmått. Processen är ju till för att nå ett visst utfall, och om 

processen är bra men utfallet ändå dåligt kan man fråga sig om processen är adekvat. I 

slutändan är det ju utfallet som spelar roll för t ex en patient och därmed det som till 

syvende och sist ”räknas”. Här måste man komma ihåg att det nästan alltid finns 

osäkerheter i utfallsmåttet. Det är vanligen inte heltäckande och ofta behäftat med 

mätfel och slumpvariation. På samma sätt är det otillräckligt att bara titta på 

processmåtten, eftersom dessa inte täcker in alla de faktorer som leder fram till ett utfall. 

I en beslutssituation, där ett alternativ måste väljas, kommer man ofta inte ifrån att 

process-, struktur- och utfallsmått måste vägas samman till ett enhetligt beslut. I en 

kvalitetsvärdering är det däremot en möjlig väg att gå att redovisa de olika typerna av 

mått separat för att undvika svårigheterna att ställa differenserna i aspektnivåerna mot 

varandra. Nackdelar med detta förfarande är att man inte får en entydig helhetsbild 

(vilket är önskvärt för att ge tydlig återkoppling) och att de inneboende styrkorna och 

svagheterna (med avseende på validitet och reliabilitet, se avsnitt 6) hos de olika måtten 

inte ställs mot varandra.  

4.3 Kvalitetsmätning inom vårdhygien 

Nationellt och internationellt finns exempel på utarbetade metoder för att ge 

vårdhygienisk återkoppling till sjukhusverksamheterna.  

4.3.1 Nationell punktprevalensmätning av VRI 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) samordnar årligen en punktprevalensmätning 

av vårdrelaterade infektioner nationellt (SKL, 2016). Mätningen innebär att alla 

inneliggande patienter vid en specifik tidpunkt bedöms avseende om de har eller inte 

har en vårdrelaterad infektion vid tillfället. Själva mätningen genomförs av personal på 

respektive sjukhus utifrån ett av SKL utarbetat protokoll. Resultaten presenteras på 

landstings-/regionnivå. Mätningen skiljer sig från data från Infektionsverktyget (se 

avsnitt 4.4.1) på så sätt att även icke-antibiotikabehandlade infektioner registreras. En 

annan skillnad är att punktprevalensmätning visar ett tvärsnitt från ett specifikt tillfälle, 

medan data från Infektionsverktyget anger hur stor andel av vårdtillfällena som lett till 

en VRI. Eftersom patienter med VRI i genomsnitt har längre vårdtider än andra patienter 

får de en större relativ vikt vid en punktprevalensmätning och dessa siffror blir därför 

något högre än motsvarande data från Infektionsverktyget även av denna orsak.  
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4.3.2 Nationell punktprevalensmätning av följsamhet till basala 
hygienrutiner 

SKL samordnar också årligen en punktprevalensmätning av följsamhet till basala 

hygienrutiner och klädregler. Mätningen utförs av personal på respektive sjukhus och 

omfattar ett större antal delmätningar än sjukhusets egna mätningar: handdesinfektion 

före och efter vårdmoment, korrekt användning av handskar och plastförkläde, korrekt 

arbetsdräkt, frihet från ringar, klockor och liknande, kortklippta naglar fria från 

konstgjorda material samt kort eller uppsatt hår. Resultaten presenteras på landstings-

/regionnivå. 

4.3.3 Targeted Assessment for Prevention Strategy 

Den amerikanska myndigheten Center for Disease Control and Prevention (CDC) har 

tagit fram verktyget Target Assessment for Prevention Strategy för att mäta förekomst 

av olika vårdrelaterade infektioner hos olika vårdgivare (CDC 2016a). De infektioner 

som än så länge omfattas är kateterrelaterade urinvägsinfektioner, infektioner kopplade 

till centralvenösa katetrar samt tarminfektioner med Clostridium difficile, en infektion 

som är relaterad till antibiotikabehandling. De sjukhus som deltar i programmet 

rapporterar in data till CDC. Utifrån data från många olika sjukhus räknar CDC fram en 

”förväntad” frekvens av t ex kateterrelaterade urinvägsinfektioner på de olika 

avdelningarna, baserat på hur mycket urinvägskatetrar används på respektive avdelning 

(mäts i ”kateterdagar”). Den förväntade frekvensen multipliceras med en faktor mellan 

noll och ett som representerar nationellt antagna målvärden för minskningen av den 

aktuella infektionen (för kateterrelaterad urinvägsinfektion är siffran 0,75, dvs. en 25-

procentig minskning). Varje avdelning får således en siffra på det antal fall av 

kateterrelaterad UVI som är inom ramen för de nationella målen, vilken kan jämföras 

med det reella utfallet. Tanken är, förutom att fungera som direkt feedback, att 

tydliggöra i vilka verksamheter det finns störst potential för förbättring och därmed vart 

resurser bör riktas.  

En nackdel med metoden är att den inte tar hänsyn till hur strikt t ex 

kateterbehandling ordineras. En avdelning som sätter kateter på de flesta av sina 

patienter ”av gammal vana” kan mycket väl få bra siffror i ovanstående mätning, trots 

att mycket skulle finnas att vinna på att fatta mer genomtänkta beslut kring om katetern 

verkligen behövs eller inte.  

4.3.4 Kirurgspecifik feedback 

I powerpointpresentationen Surgical Site Infection Toolkit (CDC 2016b) presenteras 

olika åtgärder för att förebygga infektioner efter operationer. Ett av förslagen är att ge 

specifik feedback till enskilda kirurger om hur stor andel av deras operationer som i 

efterhand gett en sårinfektion.  

En nackdel med metoden är att den kan upplevas som utpekande mot de som får 

sämre siffror än sina kollegor. Slumpen kan också spela stor roll i hur siffrorna faller ut, 

vilket gör att metoden nog bör användas med försiktighet.  

4.3.5 Elektronisk monitorering av handdesinfektion 

Olika typer av elektronisk övervakning av följsamhet till rutiner för handdesinfektion 

finns tillgängliga kommersiellt (Srigley et al, 2013). Funktionerna varierar från 

elektronisk mätning av åtgången av handsprit, vilken jämförs med den förväntade 

åtgången vid full följsamhet, till videomonitoreringssystem där videoinspelningarna 

granskas i efterhand av personal som är särskilt utbildad för att bedöma om en korrekt 

handdesinfektion gjorts.  
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4.3.6 Kontroll av desinfektion av patientnära ytor 

Carling et al (2008) beskriver en metod för att med hjälp av ett fluorescerande ämne 

avgöra om en patientnära yta har desinfekterats eller inte. Interventionen riktar sig till 

personal ansvarig för slutstädningen på patientrum och ledde i den aktuella studien till 

en förbättring från att 48 % till att 77 % av de uppmätta ytorna var noggrant 

desinfekterade när personalen fått återkoppling på sin städning med hjälp av metoden.   

4.4 Förutsättningar för vårdhygieniska kvalitetsmätningar på 
Södra Älvsborg Sjukhus i Borås 

I detta arbete fokuserar jag på att utarbeta en kvalitetsvärderingsmetod som kan 

användas med hjälp av befintliga data som sjukhuset samlar in, dvs. utan att resurser 

behöver läggas på att sätta upp ytterligare mätningar än de som redan förekommer. De 

mätningar som förekommer i bred skala över sjukhuset är mätning av antalet 

vårdrelaterade infektioner, mätning av följsamhet till basala hygienrutiner samt en 

egenkontroll av det vårdhygieniska arbetet på kliniken.  

4.4.1 Förekomst av vårdrelaterade infektioner  

Dessa data samlas in kontinuerligt och på hela sjukhuset via Infektionsverktyget, ett i 

journalen integrerat program som vid ordination av antibiotika begär viss information 

av förskrivaren, t ex vilken typ av infektion man misstänker och om den är vårdrelaterad 

eller samhällsförvärvad. Verktyget är heltäckande för infektioner som 

antibiotikabehandlas, eftersom antibiotika inte kan ordineras utan att ovanstående 

uppgifter anges. Däremot fångar det inte upp infektioner som inte antibiotikabehandlas, 

t ex patienter som blivit smittade av virusinfektioner som influensa eller calici 

(”vinterkräksjuka”) i samband med vårdtillfället. En annan svaghet är att det inte 

används i primärvården, så patienter som får t ex en postoperativ infektion efter att de 

skrivits ut från sjukhuset registreras inte. Vidare beror datakvaliteten på hur väl 

användarna (dvs. de antibiotikaförskrivande läkarna) sätter rätt ”etikett” på 

behandlingsorsaken (vårdrelaterad infektion, samhällsförvärvad infektion eller 

förebyggande behandling). I Donabedian-modellen (se avsnitt 4.1) är detta en mätning 

av ett utfallsmått, med de fördelar (direkt mätning av relevant utfall) och nackdelar 

(påverkas av många faktorer, påverkas av slumpvariation) det innebär. Olika 

avdelningar kan skilja sig mycket åt beträffande incidensen av VRI. Exempelvis en 

urologisk avdelning, där många patienter har urinkatetrar och många ingrepp görs i 

urinvägarna, har ofrånkomligen en hög andel vårdrelaterade urinvägsinfektioner 

jämfört med andra avdelningar. En psykiatrisk avdelning, å andra sidan, där de primära 

sjukdomarna inte är kroppsliga och ingrepp som bryter kroppens skyddsbarriärer är 

ovanliga, förväntas ha en låg andel VRI. Resultatet av VRI-mätningen måste därför 

ställas i relation till någon form av förväntad VRI-frekvens som tar hänsyn till 

verksamhetens art.  

4.4.2 Följsamhet till basala hygienrutiner  

I basala hygienrutiner ingår bland annat lämplig klädsel (arbetskläder med korta ärmar, 

inga ringar eller klockor) och handdesinfektion före vårdmoment. Detta mäts genom en 

månatlig punktprevalensmätning (dvs. ett någorlunda slumpvis urval av vårdpersonal 

och vårdsituationer, där vårdpersonalen ej är medveten om att de observeras) på 

avdelningsnivå. I regel görs tio observationer per mätning. I Donabedian-modellen 

skulle denna mätning klassas som ett processmått. Mätningarna av klädregler respektive 

användande av handsprit sker separat, vilket ger två olika mätvärden. Sjukhusets mål är 

att användandet av handsprit före vårdmoment ska uppgå till minst 80 % av 

mättillfällena, medan målvärdet för följsamhet till klädregler är 100 %.  
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4.4.3 Egenkontroll 

Vårdenhetscheferna tillsammans med de s.k. hygienombuden på de olika vårdenheterna 

får årligen fylla i ett formulär där de själva tar ställning till i hur hög grad de uppfyller 

olika vårdhygieniska krav som ställs på verksamheten, t ex gällande städningsrutiner, 

utbildning av personal i basala hygienrutiner, dokumentation osv. (se bilaga 1). Denna 

gås igenom tillsammans med personal från vårdhygien vid en årlig konsultrond på 

vårdenheten. I Donabedian-modellen innefattar egenkontrollen inslag av såväl 

strukturmått som processmått (men inte utfallsmått).  

5 Måttens relevans 

En förutsättning för att en mätning ska vara av värde i sammanhanget är att den har 

relevans för det övergripande syftet, att minska förekomsten av vårdrelaterade 

infektioner.  

5.1.1 Förekomst av VRI med Infektionsverktyget 
Denna mätning är ett utfallsmått som direkt mäter förekomsten av vårdrelaterade 

infektioner. Då det övergripande målet handlar om att få ned antalet sådana, är 

relevansen av måttet hög.  

5.1.2 Följsamhet till basala hygienrutiner 

Vi är alla bärare av de bakterier som ingår i normalflora, liksom av ”tillfälliga gäster” i 

normalfloran som kommer genom vår interaktion med omgivningen. Överföring av 

bakterier och virus kan ske via direktkontakt, t ex när vårdpersonal undersöker en 

patient, och via indirekt kontakt, som när man rör vid ett föremål som någon annan 

tidigare har rört vid. Många luftvägsinfektioner kan smitta både direkt och indirekt med 

hostningar och nysningar, och några av dem kan koncentreras i mycket små partiklar 

som sprider sig i luften (luftburen smitta). Tarminfektioner smittar i regel indirekt 

genom att smittämnen från den smittades avföring via något föremål (eller t ex vatten) 

kommer i kontakt med en annan persons mun. Basala hygienrutiner syftar till att bryta 

dessa smittvägar. Genom att inte bära långa ärmar, klockor, smycken mm. minskar man 

risken att smittämnen kan ansamlas på dessa platser och underlättar en noggrann 

rengöring och desinfektion av händerna. Genom att sprita händerna före och efter 

vårdmoment avdödar man de flesta bakterier och virus. Om en patient har diarré tvättar 

man också händerna då sprit inte biter på vissa av dessa smittämnen. Om det finns risk 

för stänk av blod, var eller andra kroppsvätskor används plastförkläde och handskar. De 

basala hygienrutiner som vårdpersonal ska följa regleras i Socialstyrelsens föreskrifter 

om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) och innefattar a) arbetskläder får 

endast bäras i arbetet, ska vara kortärmade och bytas dagligen samt vid förorening; b) 

plastförkläde eller skyddsrock ska bäras om kläderna riskerar att komma i kontakt med 

kroppsvätskor eller annat biologiskt material; c) underarmar och händer ska hållas fria 

från armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande och naglar 

ska hållas korta och fria från konstgjorda material; d) händerna ska desinfekteras med 

alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före och efter vårdmoment, tvättas med tvål och 

vatten om de är smutsiga samt efter vårdmoment med patient med diarré eller kräkning; 

e) skyddshandskar ska användas om händerna riskerar att komma i kontakt med 

kroppsvätskor.  

Att göra metodologiskt korrekta studier som tillförlitligt påvisar ett orsakssamband 

mellan förbättrad följsamhet till hygienrutiner och förekomsten av VRI är en utmaning. 

Det är svårt att isolera hygienrutinerna från alla de andra faktorer som kan påverka 

förekomsten av infektioner. Det finns dock ett tjugotal studier gjorda på 

frågeställningen, varav de flesta kan påvisa ett tidssamband mellan förbättrade 
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handhygieniska rutiner och minskad förekomst av VRI (Allegranzi & Pittet, 2009, sid 

307).  

5.1.3 Egenkontroll 

Formuläret för utvärdering av den egna verksamheten (Bilaga 1) bygger på dokumentet 

”Egenkontroll vårdhygienisk standard” framtaget av Svensk Förening för Vårdhygien 

(SFVH, 2011). Bakgrunden är att hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

ska bedrivas med ”god hygienisk standard” (SFS 2017:30). Vad detta innebär är dock 

inte närmare definierat i lagtexten, och dokumentet är ett försök att konkretisera detta. 

Dokumentet fungerar också som ett verktyg för förbättringsarbete, i det att varje fråga 

som besvaras med ett ”nej” ska ge upphov till en handlingsplan för hur man ska 

tillgodose kravet.  Utvärderingen innehåller ett antal frågor som handlar om 

förutsättningarna att bedriva vård med en god hygienisk standard. I grunden är frågorna 

baserade på experters åsikter och ”sunt förnuft”. Man kan tycka att t ex delaktighet i 

hygienfrågor hos alla personalgrupper rimligtvis bör leda till ett mindre antal 

vårdrelaterade infektioner, men det är svårt att säkert säga någonting om relevansen hos 

denna och andra frågor i formuläret då kopplingen till VRI inte är vetenskapligt testad.  

6 Måttens validitet och reliabilitet 

För de mått som beskrivits finns en rad felkällor. Dessa kan delas in i frågor gällande 

validitet respektive reliabilitet. Det är avgörande att kartlägga och bilda sig en 

uppfattning om dessa felkällor innan vi uttalar oss om hur måtten ska viktas mot 

varandra. Ett mått som har noll validitet (inte mäter något som är relevant för ämnet, t 

ex patienternas skostorlek) bör även få noll vikt i den senare värderingen. Ett mått som 

å andra sidan har hög validitet och reliabilitet kan ges större vikt i den sammanlagda 

bedömningen.  

6.1 Validitet 

Validitet är enkelt uttryckt i vilken grad ett mått mäter det som det är avsett att mäta. 

Att mäta avstånd med en tumstock har hög validitet – måttet korresponderar väl till 

verkligheten. Att mäta lycka med storleken på årsinkomsten har å andra sidan låg 

validitet (om än inte noll).  

6.1.1 Förekomst av VRI med Infektionsverktyget  

Validiteten handlar i det här fallet om i vilken mån data från Infektionsverktyget speglar 

VRI enligt den gällande definitionen. Infektionsverktyget är inte heltäckande för denna 

definition, då endast infektioner som behandlas med antibiotika ordinerad på sjukhuset 

ingår i Infektionsverktygets data. Infektioner som inte kan antibiotikabehandlas (t ex 

virusinfektioner), inte behöver antibiotikabehandlas (t ex hudinfektioner som 

självläker), eller som behandlas utanför sjukhus (t ex på vårdcentral) kommer inte med 

i statistiken. 

6.1.2 Följsamhet till basala hygienrutiner 

Mätningen av basala hygienrutiner på SÄS innefattar två delar av de basala 

hygienrutinerna (se avsnitt 5.1.2): klädregler (ren, kortärmad klädsel, frånvaro av 

smycken etc. på underarmar och händer) och användandet av handsprit före 

vårdmoment. En anledning till urvalet är att handsprit före vårdmoment är svårare att få 

följsamhet till än handsprit efter. Urvalet innebär dock att validiteten minskar – man 

mäter inte fullt ut det man avser att mäta.  
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6.1.3 Egenkontroll 

Egenkontrollen har som syfte att uppskatta förutsättningarna för att kunna bedriva vård 

enligt en god hygienisk standard, vilket krävs enligt lagen. Eftersom frågorna är 

utvecklade för att förtydliga vad som menas med denna formulering, handlar det således 

om en cirkeldefinition: måttet är avsett att mäta god hygienisk standard, vilket i sin tur 

är definierat av just de frågor som ingår i måttet, vilket innebär att validiteten per 

definition är fullständig (så länge inte lagstiftaren anger en annan definition av ”god 

hygienisk standard”).  

6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär i vilken grad en mätning är tillförlitlig. Mätning av längd med 

tumstock har tillräcklig god reliabilitet för vardagsbehov. Behövs mer noggrann 

mätning kan mer avancerad utrustning med t ex laser användas. Ögonmått har låg 

reliabilitet för att mäta längd. Reliabiliteten kan testas genom att låta flera personer göra 

samma mätning och se hur väl de överensstämmer, eller genom att göra flera mätningar 

vid olika tidpunkter och se hur väl dessa sammanfaller.  

6.2.1 Förekomst av VRI med Infektionsverktyget 

I teorin är reliabiliteten hos Infektionsverktyget mycket hög. Data samlas in elektroniskt 

via en koppling till journalen och mätning vid olika tidpunkter eller av olika individer 

ska inte kunna påverka resultaten. I praktiken har det dock visat sig att data som dras ut 

vid olika tidpunkter eller av olika individer kan se olika ut. Det kan bero på mindre 

skillnader i de val man gör när man hämtar ut data, t ex om man tar ut data från en 

månad i taget eller ett helt år i taget. En anledning som framkommit till detta är att 

vårdrelaterade infektioner ofta sträcker sig över månadsgränser. Tar man då ut data från 

två enskilda månader kan samma infektion räknas till båda dessa månader vilket ger ett 

falskt för högt värde.  

Ytterligare ett reliabilitetsproblem är felklassificering: infektioner som enligt 

definitionen är vårdrelaterade kan av den ordinerade läkaren felaktigt klassas som 

samhällsförvärvade och tvärtom. Felklassificering kan ske av misstag, kunskapsbrist 

(man har inte definitionen av VRI helt klart för sig) eller oaktsamhet (man tycker inte 

att det är så viktigt och fyller bara i något man tycker passar). Reliabiliteten kan ur denna 

aspekt kontrolleras genom att göra en journalgranskning med noggrann bedömning om 

huruvida infektionerna är vårdrelaterade eller ej, och jämföra dessa data med de från 

Infektionsverktyget. Ett exempel på en sådan granskning genomfördes i början av 2017 

av medarbetarna på vårdhygien på SÄS, beträffande vårdrelaterade urinvägsinfektioner 

under november 2016, en månad med ovanligt höga siffror i detta avseende. Resultatet 

visade att ca en tredjedel av infektionerna var felklassificerade. Detta var en liten 

undersökning (n=36) inom ett specifikt område och resultaten kan inte generaliseras, 

men det kan ändå ge en fingervisning om problemets omfattning.  

Även noggranna och kompetenta individer kan variera i bedömningen när det gäller 

om en infektion är vårdrelaterad eller samhällsförvärvad. Exempelvis kan en patient 

komma in med lätta diarrésymtom sedan en längre tid som under vårdtiden successivt 

förvärras, och efter ett antal dygn på sjukhuset diagnosticeras infektion med Clostridium 

difficile. Här är det svårt att bedöma om patienten insjuknat i infektionen före eller efter 

två dygns inneliggande vård.   

Utöver detta tillkommer en statistisk slumpvariation som beror på urvalets storlek.  

Beroende på storlek på klinik/avdelning, riskfaktorer i vårdverksamheten osv. så 

kommer slumpen spela en större eller mindre roll för antalet infektioner av ett visst slag. 

Detta är viktigt att ta hänsyn till, så att man inte drar för stora växlar av resultat (bra 

eller dåliga) som är betingade av slumpmässig variation. Ett sätt att hantera detta är att 

vid jämförelsen av två resultat statistiskt beräkna om resultaten signifikant skiljer sig 

från varandra. En gräns som är vedertagen i de flesta vetenskapliga sammanhang är ett 
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p-värde på <0,05, vilket förenklat innebär att sannolikheten att skillnaden beror endast 

på slumpen är mindre än 5 %.  

6.2.2 Följsamhet till basala hygienrutiner 

Mätningen utförs av de så kallade hygienombuden på vårdenheterna – i regel 

sjuksköterskor eller undersköterskor med intresse för hygienfrågor, som fungerar som 

en länk mellan vårdhygien och de enskilda enheterna. Hygienombudet observerar sina 

medarbetare och noterar om de följer klädregler samt om de spritar händerna före ett 

vårdmoment. Mätningen av dessa två moment sker separat. Reliabiliteten är sannolikt 

inte hundraprocentig, eftersom hygienombuden kan skilja sig åt i noggrannhet i 

observerandet och nitiskhet i bedömningen. Ska t ex en halvdan handdesinfektion 

räknas eller måste den vara korrekt enligt konstens alla regler? Var går gränsen? Där 

kan olika bedömare ha olika uppfattning vilket gör att reliabiliteten går ner något. 

Reliabiliteten skulle kunna stärkas genom att hygienombuden tillsammans observerar 

ett fingerat vårdmoment, delar sina bedömningar med varandra och kommer fram till 

en konsensus kring var gränsen ska dras.  

Även för basala hygienrutiner spelar stickprovsstorleken roll för uppkomsten av 

slumpmässig variation. Mätningarna av följsamhet till basala hygienrutiner innehåller 

typiskt sett 10–20 observationer. Över ett år uppgår antalet mätningar därmed i regel till 

åtminstone något hundratal. En beräkning av det 95-procentiga konfidensintervallet 

(Wolfram|Alpha 2016) för 120 mätningar med 80 % korrekt handdesinfektion ger att 

det ”sanna” värdet (det värde man skulle få om man mätte alla vårdmoment) med 95 % 

säkerhet ligger mellan 73 % och 87 %, givet att urvalet av observationer är 

representativt.  

6.2.3 Egenkontroll 

Frågorna i egenkontrollen besvaras av vårdenhetschef och läkarchef på avdelningen. 

Vissa av frågorna lämnar litet utrymme för tolkning och är svåra att besvara felaktigt 

utan att ljuga, t ex ”Finns ’stående APT-punkt’ på enheten där VRI/vårdhygien 

diskuteras?”. Andra frågor innehåller mer vaga begrepp, t ex ”Finns handsprit 

lättåtkomligt placerat i vård-/behandling-/undersökningsrum?”. ”Lättåtkomligt” kan 

tolkas på olika sätt, och eftersom den besvarande är part i målet kan det finnas en risk 

för bias där man väljer en tolkning som är till favör för den egna enheten. En sådan risk 

kan förstärkas av att mätningen ingår i en kvalitetsvärdering så som beskrivs i denna 

rapport. För att stärka reliabiliteten kan det därför kunna vara av värde att kontrollera 

de uppgivna svaren, t ex genom inspektion av handspritens placering när det gäller 

exempelfrågan ovan.   

7 Referenstal 

För att ett mätvärde ska vara meningsfullt behöver det sättas i relation till något. Ett 

exempel på detta beskrivs under rubrik 4.3.1 ovan, där antalet infektioner jämförs med 

ett nationellt ”standardmått” baserat på ett större antal sjukhus resultat. En annan 

möjlighet är att jämföra med tidigare års resultat på den egna enheten, och en tredje är 

att jämföra med någon målnivå som satts upp av t ex sjukhusledningen.  

7.1 Förekomst av VRI med Infektionsverktyget 

Måttet är andelen av det totala antalet vårdtillfällen som innehållit (minst) en 

vårdrelaterad infektion. 
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7.1.1 Jämförelse med andra avdelningar 

När man ska värdera enskilda avdelningar måste hänsyn tas till att olika verksamheter 

har olika förutsättningar, där vissa avdelningar ger behandlingar med betydligt högre 

risk för VRI än andra. En möjlighet som ges av Infektionsverktyget är att jämföra en 

avdelnings resultat med liknande avdelningar på andra sjukhus i regionen. För t ex en 

urologisk avdelning kan VRI-data hämtas ut från de urologiska avdelningarna på andra 

sjukhus i regionen av liknande storlek och med liknande verksamhet från det föregående 

året. Dessa data blir då den måttstock mot vilket den aktuella avdelningens motsvarande 

data mäts. Resultatet kan kategoriseras i fyra nivåer: statistiskt signifikant under 

måttstocksdata, under måttstocksdata, över måttstocksdata samt signifikant över 

måttstocksdata.  

De mätdata från Infektionsverktyget som finns tillgänglig för alla medarbetare täcker 

endast den egna regionen eller det egna landstinget. Det finns troligen möjlighet, även 

om det är krångligare, att få ut data från hela landet för att få ett större 

jämförelsematerial. En svårighet med detta är att vissa avdelningar har blandad 

verksamhet med olika patientgrupper på samma avdelning. För enstaka sjukhus inom 

samma region är det enkelt att kontrollera om verksamheterna ungefärligen motsvarar 

varandra, men att göra samma kontroll på hela landets sjukhus leder till en 

oproportionerligt stor arbetsinsats. Att efterfråga data från sjukhus utanför regionen kan 

dock vara värdefullt i de fall avdelningarna i regionen har blandad verksamhet och inte 

motsvarar den verksamhet som bedrivs på avdelningen på SÄS.  

En ofrånkomlig nackdel med att jämföra med motsvarande avdelningar på andra 

sjukhus är att resultatet blir beroende av hur välfungerande det hygieniska arbetet är på 

dessa jämförelseavdelningar. Det är lätt att få ett bra resultat om motsvarande 

avdelningar på andra sjukhus ligger efter i sitt vårdhygieniska arbete och vice versa. Det 

är ett problem som är svårt att komma runt så länge det inte finns några mer objektiva 

riktlinjer för hur stor andel VRI som kan förväntas inom en viss verksamhet. 

Bedömningen är att jämförelsen med andra sjukhus, trots sina brister, är det bästa vi har 

tillgängligt för att utgöra måttstock för VRI-tal.  

7.1.2 Jämförelse med egna tidigare resultat 
Infektionsverktyget ger möjlighet att ta ut data från de senaste åren att jämföra med. 

Fördelen gentemot att jämföra med andra avdelningar på andra sjukhus är att 

verksamheten är densamma (såvida inte några organisatoriska ändringar genomförts).  

Då syftet med kvalitetsvärderingen är att följa och sporra till det egna förbättringsarbetet 

är detta ett bra sätt att se om arbetet har lett till förbättringar i utfall. Den huvudsakliga 

nackdelen med detta mått är att den ger en indikation om förändringens riktning, men 

inte säger något om huruvida nivån är bra eller dålig i relation till vad som kan förväntas 

i samband med den verksamhet som bedrivs.  

7.1.3 Jämförelse med målnivå 
Det vore möjligt att sätta en målnivå som andelen vårdrelaterade infektioner ska 

understiga för en viss avdelning. Sjukhuset har inte fattat beslut om någon sådan nivå, 

utan har för 2017 på sjukhusnivå ett mål om att minska vårdskador överlag med 20 % 

(föutom VRI ingår även bl a fallskador och trycksår i begreppet vårdskador). En 

hypotetisk målnivå för en enskild avdelning bör rimligtvis bygga på jämförelse med 

liknande avdelningar på andra sjukhus och med egna tidigare resultat, dvs. punkterna 

ovan.   

7.2 Följsamhet till basala hygienrutiner 

Följsamheten till basala hygienrutiner kan variera mellan 0 % och 100 %. Man kan 

argumentera för att varje person som följer hygienrutinerna har lika stor betydelse för 

slutresultatet, så att det är lika mycket ”värt” att gå från t ex 20 % till 40 % följsamhet 
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som från 80 % till 100 % följsamhet. Nyttan av följsamheten kan då mätas på en linjär 

skala. Men man skulle också kunna argumentera för att ett värde under t ex 50 % är ett 

tecken på att basala hygienrutiner är oacceptabelt dåligt förankrade i verksamheten och 

att detta är en stor brist oavsett om några enskilda personer faktiskt följer dem. Ett annat 

argument som framkom under möte med arbetsgruppen (se avsnitt 8) var att generellt 

bristfälliga hygienrutiner kan förväntas leda till en i högre grad kontaminerad miljö. 

Med tanke på detta skulle nyttan av en enskild persons desinfektion av händerna kunna 

vara större i en sådan miljö än i en miljö där mikroorganismer inte förekommer i lika 

hög grad.  

7.2.1 Jämförelse med andra avdelningar eller egna tidigare resultat 
En möjlighet är att jämföra avdelningens följsamhet till basala hygienrutiner med den 

för andra avdelningar på samma sjukhus eller andra sjukhus, eller att jämföra med egna 

tidigare resultat.  

7.2.2 Jämförelse med målnivå 
För detta mått finns ett sjukhusövergripande mål (minst 80 % handsprit före 

vårdmoment respektive 100 % följsamhet till klädregler). För detta mått är denna 

jämförelse bättre än när det gäller andelen VRI; oberoende av verksamhet bör 

förutsättningarna för att kunna uppnå målnivåerna vara ungefär lika, och en 100-

procentig följsamhet bör i princip kunna vara möjlig att uppnå (en viss andel VRI är 

däremot ofrånkomlig).    

7.3 Egenkontroll 

Detta mått kan mätas som andelen JA-svar. Man kan också lyfta ut enskilda frågor och 

bedöma var för sig, eller mäta andelen JA-svar på ett visst antal utvalda frågor som 

anses extra viktiga. Jämförelse med andra avdelningar eller den egna avdelningen är i 

nuläget inte möjligt då ingen data finns tillgänglig, men skulle kunna vara ett alternativ 

när modellen har använts något år. Det finns inga av sjukhuset antagna målnivåer. 

Jämförelse mot en målnivå som baseras på Vårdhygiens uppfattning ligger närmast till 

hands.  

8 Kvalitetsvärdering, swing weighting 

Avsnittet beskriver det första försöket att tilldela viktkoefficienter till de möjliga 

utfallen av mätningarna, med hjälp av metoden swing weighting. 

8.1 Metod för värdering 

Som MDCA-metod valdes additiv nyttoaggregering och viktkoefficienterna bestämdes 

med hjälp av ”Swing weighting”, som den beskrivs av Clemen & Reilly (2014, sid 731–

734). Detta är en typ av värdeaggregeringsmodell (se avsnitt 4.2) med fördelen att den 

inte kräver någon avancerad eller dyr programvara. Metoden beskrivs i mer detalj i 

avsnitt 8.3. En brist med en ren värdeaggregeringsmodell kan uppstå i situationer där 

det finns aspekter som kräver en viss lägstanivå som inte kan vägas upp av övriga 

aspekter. Exempelvis kan det finnas lagstadgade krav på säkerhet som inte kan 

kompromissas bort, oavsett hur bra värden övriga aspekter får. Med anledning av detta 

gavs arbetsgruppen frågan ”Finns det någon lägstanivå där ett resultat under detta är 

oacceptabelt oavsett hur andra mätningar väger upp?”. Om detta blev fallet skulle 

metoden bli en kombinerad värdeaggregeringsmodell och referensnivåmodell (se 

avsnitt 4.2).   
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8.2 Arbetsgrupp och arbetsordning 

Arbetsgruppen som tog fram värderingsmodellen under guidning av författaren bestod 

av en vårdhygienläkare och tre vårdhygiensjuksköterskor. Arbetet med värderingarna 

föregicks av två föreläsningstillfällen (totalt ca 1,5 h) av författaren kring beslutsteori i 

allmänhet och multikriterieanalys i synnerhet, med syftet att alla skulle vara orienterade 

inom området och kring vad examensarbetet gick ut på. Diskussion fördes också kring 

de brister och fördelar de olika mätningarna har i form av relevans, validitet och 

reliabilitet (se avsnitt 5 och 6). Dessa fördelar och nackdelar skulle tas med i 

bedömningen när viktkoefficienter valdes. Konsensusbeslut efter diskussion 

eftersträvades, om detta inte kunde uppnås överläts avgörandet till vårdhygienläkaren 

då denna antogs representera högst kompetens inom det vårdhygieniska området. 

Författaren strävade efter att förhålla sig så neutral som möjligt i beslutsgången. Ett 

Exceldokument upprättades på förhand med formler för beräkning av viktkoefficienter.  

8.3 Värdering 

Arbetsgruppen började med att ställas inför följande frågor som tagits upp i texten ovan: 

 

- Finns det någon lägstanivå där ett resultat under denna är oacceptabelt oavsett 

hur andra mätningar väger upp? 

- Finns det några centrala frågor i egenkontrollen som bör poängsättas högre än 

andra eller som kräver ett JA-svar för att resultatet ska vara acceptabelt? 

- Är nyttan linjär för andelen JA-svar i egenkontrollen? 

- Är nyttan linjär för uppfyllelse av basala hygienrutiner?  

Gruppen kunde inte ge några definitiva svar på frågorna innan de sett hur värderingen 

gick till i övrigt. Vi beslöt därför att tills vidare anta att det inte fanns några oacceptabla 

lägstanivåer, inga frågor som skulle poängsättas högre än andra samt att nyttan var linjär 

för både egenkontrollen och de basala hygienrutinerna. Efter ett första 

poängsättningsförsök skulle vi sedan återvända till dessa frågor.  

I nästa steg fick gruppen värdera aspektnivåer. Mätskalan sätts inom swing 

weighting till ett värdespann mellan 0 och 100. För andelen vårdrelaterade infektioner 

enligt Infektionsverktyget sattes därmed värdet 100 på resultatet ”Signifikant under 

regionmedelvärde” och värdet 0 på resultatet ”Signifikant över regionmedelvärde”. 

Gruppens uppgift var därefter att poängsätta de båda mellanliggande resultaten (över 

respektive under regionmedelvärde, men inte statistiskt signifikant) i förhållande till 

dessa. Gruppen var överens om att de två mellanliggande stegen bör ligga ganska nära 

varandra i värde då värdena inte signifikant skiljer sig från regionmedelvärdet. Någon 

föreslog värdena 60 respektive 40. Vårdhygienläkaren argumenterade dock för att när 

ingen signifikant skillnad kan påvisas bör ingen vikt ges till en eventuell numerisk 

skillnad då det troligen rör sig om en slumpvariation. Gruppen satte därför värdet 50 till 

de båda mellanliggande alternativen.  

För basala hygienrutiner respektive egenkontrollen sattes värdet 0 på 0 % samt 

värdet 100 på 100 %. Det framkom under mötet att de basala hygienrutinerna mäts som 

två separata mätningar, dvs. en mätning för klädregler och en för handsprit före 

vårdmoment, och därför bör behandlas separat. Detta planerades att åtgärdas i efterhand. 

Eftersom gruppen tills vidare antagit en linjär nytta sattes de mellanliggande värdena 

utifrån detta. Tabell 2 nedan visar gruppens värderingar av aspektnivåer i orange fält.  
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Tabell 2. Värdering av aspektnivåer inom respektive aspekt.  

VRI enligt Infektionsverktyget Värdering 

Signifikant under regionmedelvärde 100 

Under regionmedelvärde 50 

Över regionmedelvärde 50 

Signifikant över regionmedelvärde 0 

  

Basala hygienrutiner Värdering 

100% 100 

80% 80 

60% 60 

40% 40 

20% 20 

0% 0 

  

Egenkontroll Värdering 

100% 100 

80% 80 

60% 60 

40% 40 

20% 20 

0% 0 

Nästa steg var att ”svinga” aspektnivåer i hypotetiska scenarion. Utgående från ett 

”värsta fall”-scenario, där alla aspektnivåer har sämsta möjliga värde, ändras en 

aspektnivå i taget så att det antar bästa möjliga värde. De fyra hypotetiska scenarion 

som därigenom framkommer (ett för varje aspekt samt ett ”värsta fall”-scenario) rankas 

och ges sedan en värderingspoäng mellan 0 och 100 (där ”värsta fall”-scenariot per 

definition måste få värdet 0). Måttens viktkoefficienter (en siffra mellan 0 och 1) får 

man genom att dividera vardera måtts värderingspoäng med det totala antalet poäng. 

Summan av viktkoefficienterna uppgår således alltid till 1. Tabell 3 visar en tabell innan 

siffror fyllts i och tabell 4 visar ett exempel på hur en ifylld tabell skulle kunna ha sett 

ut (ej siffror från arbetsgruppen då dessa ej kunde anges, se nedan). Det slutliga steget i 

swing weighting är att för varje aspekt multiplicera värderingspoängen för utfallet med 

viktkoefficienten. De viktade poängen adderas sedan. Vid användning av de ifyllda 

värdena i tabell 2 och 4 skulle exempelvis en avdelning med VRI under 

regionmedelvärde, 80 % följsamhet till basala hygienrutiner och 60 % JA-svar i 

egenkontrollen få poängen:  

50 * 0,45 + 80 * 0,32 + 60 * 0,23 = 62 (på en skala mellan 0 och 100). 



 
 
 

16 
 
 

Tabell 3. Värdering av hypotetiska scenarion för att fastställa viktkoefficienter.  

Svingad aspekt Scenarion att jämföra Rankning Värde Vikt 

  VRI BHR Egenkontroll       

Utgångspunkt 
Signifikant över 

regionmedelvärde.  
0% 0% 4 0 ##### 

VRI enligt IV 
Signifikant under 

regionmedelvärde. 
0% 0%     ##### 

Basala 
hygienrutiner 

Signifikant över 
regionmedelvärde.  

100% 0%     ##### 

Egenkontroll 
Signifikant över 

regionmedelvärde.  
0% 100%     ##### 

 

Tabell 4. Hypotetiskt exempel på ifylld tabell 3.  

Svingad aspekt Scenarion att jämföra Rankning Värde Vikt 

  VRI BHR Egenkontroll       

Utgångspunkt 
Signifikant över 

regionmedelvärde.  
0% 0% 4 0  

VRI enligt IV 
Signifikant under 

regionmedelvärde. 
0% 0% 1  100  0,45 

Basala 
hygienrutiner 

Signifikant över 
regionmedelvärde.  

100% 0% 2  70 0,32 

Egenkontroll 
Signifikant över 

regionmedelvärde.  
0% 100% 3  50  0,23 

 

Här stötte arbetsgruppen på problem. De hypotetiska scenariona tycktes alltför 

verklighetsfrämmande. Att t ex ha 100 % JA-svar på egenkontrollen samtidigt som 

ingen följde basala hygienrutiner verkade märkligt, särskilt som egenkontrollen 

innehåller frågor om bl a personalens utbildning i basala hygienrutiner. Detta gör att 
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dessa båda aspekter är beroende av varandra. Vi bestämde under sittande möte att lyfta 

ut de frågor som handlade om basala hygienrutiner ur bedömningen av egenkontrollen. 

Trots detta tedde sig de olika scenariona så märkliga att det var svårt för gruppen att 

sätta poäng. Det finns i regel en samvariation mellan aspekterna även då de inte är direkt 

beroende av varandra. Vi bestämde oss därför för att justera modellen och göra ett nytt 

försök.  

9 Kvalitetsvärdering, referensnivåmodell 

I detta försök användes erfarenheten från det tidigare försöket och diskussionerna kring 

detta för att konstruera en värdering utgående från referensnivåmodeller (se avsnitt 4.2). 

Författaren tog fram ett förslag enligt nedan som sedan diskuterades i gruppen.  

9.1 VRI enligt Infektionsverktyget 

Mätskalan ändrades till tre steg: signifikant under jämförelsedata, ej signifikant skilt 

från jämförelsedata samt signifikant över jämförelsedata. Jämförelsedata från 

avdelningar på de två andra länssjukhusen i regionen slogs ihop till ett enda mått för att 

underlätta jämförelser. Antalet VRI på de två andra avdelningarna räknades alltså 

samman och dividerades med det totala antalet vårdtillfällen på båda dessa avdelningar.  

9.2 Basala hygienrutiner 

Som nämnts ovan visade det sig att mätningarna av handsprit före vårdmoment och 

följsamhet till klädregler utgör två separata mätningar. Dessa delar fick därför bli var 

sin aspekt i försök 2. Mätskalan kopplades till sjukhusets mål om följsamhet till 

handdesinfektion före vårdmoment på 80 % och följsamhet till klädregler på 100 %.  

9.3 Egenkontroll 

Vi valde att lyfta ut åtta frågor ur egenkontrollen. Kraven var att de skulle anses centrala 

av Vårdhygien, att de inte skulle handla om basala hygienrutiner (för att undvika 

beroende variabler) och att de skulle gå att verifiera (för att öka tillförlitligheten). De 

åtta frågorna var: 

 

- Finns det utsett hygienombud och avsätts det tid till hygienombudet för att jobba 

aktivt med vårdhygieniska frågor och sprida dessa kunskaper? 

- Är alla yrkeskategorier delaktiga i förbättringsarbete för att upprätthålla en god 

vårdhygienisk standard och förhindra smittspridning? 

- Arbetar vårdenhetsöverläkare (VÖL) tillsammans med vårdenhetschef (VEC) 

aktivt i förbättringsarbetet? 

- Finns det en rutin att informera patienterna om god handhygien (t ex 

informationsfolder)? 

- Finns skriftliga rutiner kring verksamheter av mera ”invasiv” karaktär? 

(kirurgiska ingrepp, skopier, inhalationer, kateterisering, sårbehandling, 

injektioner, provtagning m.m.) 

- Finns skriftlig rutin för rengöring och smittrening av patientnära ytor (ex britsar), 

hjälpmedel, leksaker etc som vårdpersonal ansvarar för? 

- Dokumenteras dagliga kontroller av spol- och diskdesinfektorer? 

- Förvaras och hanteras höggradigt rena produkter och material t ex till 

såromläggningar så att renhetsgraden bibehålls? 

Vissa av dessa frågor hänger ihop, t ex bör samarbetet mellan VÖL 

(vårdenhetsöverläkare) och VEC (vårdenhetschef) hänga samman med frågan om alla 

yrkeskategorier deltar aktivt. Rutiner kring spol- och diskdesinfektor är också relaterade 

till hur höggradigt rena föremål förvaras (instrument som körts i diskdesinfektor är 
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höggradigt rena så länge de inte kontamineras där de förvaras efter körningen). Av 

denna anledning slogs några av frågorna ihop till en (där båda frågorna i egenkontrollen 

måste besvaras med JA för att den ”sammanslagna frågan” ska besvaras med JA). 

Frågan om handhygieninformation till patienterna lyftes bort då den jämfört med övriga 

frågor ansågs vara av mindre vikt. Kvar blev fem frågor:  

 

- Finns det utsett hygienombud och avsätts det tid till hygienombudet för att jobba 

aktivt med vårdhygieniska frågor och sprida dessa kunskaper? 

- Är alla yrkeskategorier delaktiga i förbättringsarbete för att upprätthålla en god 

vårdhygienisk standard, inklusive aktivt samarbete mellan VEC och VÖL? 

- Dokumenteras dagliga kontroller av spol- och diskdesinfektorer samt förvaras 

höggradigt rena produkter så att renhetsgraden bibehålls? 

- Finns skriftlig rutin för rengöring och smittrening av patientnära ytor (ex britsar), 

hjälpmedel, leksaker etc. som vårdpersonal ansvarar för? 

- Finns skriftliga rutiner kring verksamhet av mera ”invasiv” karaktär? (kirurgiska 

ingrepp, skopier, inhalationer, kateterisering, sårbehandling, injektioner, 

provtagning m.m.) 

9.4 Vårdhygienisk kvalitetsskala  

Förslaget innehöll en värderingsskala med fyra steg. Nivåerna och motiveringen för 

dem presenteras nedan.  
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Figur 1. Mall för avgivande av samlat omdöme ur data. 

 

Bristande hygien: Avdelningen brister i någon aspekt på ett sätt som bör motivera 

till ett målmedvetet förbättringsarbete för att uppnå de förväntningar som ställs på den 

vårdhygieniska kvaliteten.  

Godkänd hygien: Avdelningen har inte några avgörande brister enligt ovan men har 

fortfarande stor förbättringspotential. Detta steg samlar upp dem som ännu inte 

uppfyller villkoren för God hygien men inte heller har avgörande brister i hygienen.   

God hygien: Avdelningen lever överlag upp till de krav som ställs på dem och 

uppvisar goda resultat i hygienmätningar. Detta steg bör vara möjligt att uppnå för alla 

avdelningar som jobbar målmedvetet med frågan.  

Utmärkt hygien: Avdelningen utmärker sig med mycket goda resultat både på 

process- och utfallsmått. Detta steg kan ses som en morot att sträva efter för de 

avdelningar som redan har uppnått God hygien.  

Den inneboende svårigheten kring att sammanföra utfallsmått och processmått har 

varit central under diskussionerna i gruppen och i denna uppsats (se avsnitt 4.2.1). Hur 

ska man t ex se på en avdelning som trots goda basala hygienrutiner och bra resultat på 

egenkontrollen, ändå har högre VRI-tal än övriga avdelningar i regionen med 

motsvarande verksamhet? Och omvänt, en avdelning som har signifikant lägre VRI-tal 
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än liknande avdelningar i regionen men vissa mindre brister i basala hygienrutiner? I 

förslaget valde författaren att ge båda dessa varianter möjlighet att få värderingen God 

hygien. Kriterierna för denna nivå föreslogs bli:  

- VRI-tal åtminstone ej signifikant högre än motsvarande avdelningar i regionen 

och 

- Handsprit minst 80 % (kopplat till sjukhusets måltal på 80 %) och 

- Klädregler minst 95 % (kopplat till sjukhusets måltal på 100 % med utrymme 

för enstaka avvikelser) och 

- JA-svar på minst 3/5 frågor utlyfta ur egenkontrollen 

alternativt 

- VRI-tal signifikant lägre än motsvarande avdelningar i regionen och 

- Övriga mätvärden faller ej inom det oacceptabla 

På detta sätt kan kvalitetsnivån God hygien uppnås genom att ha goda resultat på 

processmåtten även om utfallsmåttet inte sticker ut som något särskilt, men också 

genom att ha ett gott resultat på utfallsmåttet även om man har vissa mindre brister i 

processmåtten.  

Värderingen Utmärkt hygien får en avdelning om den lyckas nå mycket goda resultat 

både på utfallsmått och processmått: 

- Signifikant lägre VRI-tal än motsvarande avdelningar i regionen och 

- Handsprit minst 80 % och 

- Klädregler minst 95 % och 

- JA-svar på 5/5 frågor utlyfta ur egenkontrollen. 

Värderingen Bristande hygien ges till avdelningar som är långt från sjukhusets mål 

när det gäller följsamhet till basala hygienrutiner, eller som sticker ut med signifikant 

höga VRI-tal i jämförelse med motsvarande avdelningar i regionen: 

- Signifikant högre VRI-tal än motsvarande avdelningar i regionen eller 

- Handsprit <60 % eller 

- Klädregler <70 % 

Värderingen Godkänd hygien, slutligen, samlar upp de avdelningar som inte fångats 

in av kriterierna ovan, dvs. ligger någonstans mellan Bristande hygien och God hygien.  

9.5 Förenklad databearbetning 

För att förenkla databearbetningen gjordes ett kalkylblad i Microsoft Excel®. I detta 

matas siffror in från Infektionsverktyget och från sjukhusets mätningar av följsamhet 

till basala hygien- och klädrutiner, samt svaren på frågorna i egenkontrollen. Statistisk 

signifikans för VRI-talen beräknas med en formel (Chi2-beräkning) (Figur 2). Ett lågt 

s.k. p-värde (i Figur 2 0,0216) talar för att skillnaden i andelen VRI inte bara beror på 

slumpen. Gränsen för statistisk signifikans brukar oftast sättas till p < 0,05. Den 

automatiska beräkningen förenklar arbetet med att ta fram värderingen från enskilda 

avdelningar.  
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Figur 2. Testning av statistisk signifikans.  

Filen innehåller också en mall för att sätta värderingsnivå utifrån data (Figur 1).  

9.6 Exempel  

För att testa verktyget samlade författaren in data från fem olika avdelningar år 2016. 

Avdelningarna benämns nedan Avd 1–5. Tyvärr finns inga sparade data från hur 

avdelningarna besvarat sin egenkontroll, varför värderingen presenteras i två varianter 

– en där avdelningen har svarat JA på minst 3/5 frågor, och en där de har svarat ja på 

färre. Exemplen visar på vikten att jämföra VRI-talen med avdelningar som har samma 

typ av verksamhet, då skillnaden i andelen vårdtillfällen med VRI skiljer sig kraftigt 

mellan olika typer av avdelningar.  

9.6.1 Avd 1 

Avdelning 1 hanterar patienter med vissa kirurgiska åkommor. Av 1387 vårdtillfällen 

under 2016 drabbades patienter av en vårdrelaterad infektion vid 186 vårdtillfällen, 

vilket ger en andel på 13,4 %. Verksamhetens art ger förvisso en högre förväntad 

frekvens än genomsnittet på sjukhuset, men på avdelningar med motsvarande 

verksamhet på de övriga länssjukhusen i regionen är andelen vårdtillfällen med VRI 

11,4 % respektive 10,1 %. Skillnaden mot dessa är statistiskt signifikant (p < 0,01).  

Av 90 observationer av handsprit före vårdmoment var 74 OK, vilket ger en andel 

på 82 % (uppfyller sjukhusets mål). Av 90 observationer av följsamhet till klädregler 

var 90 OK (100 %).  

Värderingen för avdelning 1 enligt ovanstående modell blir, oavsett egenkontrollen, 

Bristande hygien. Avdelningen bör göra journalgranskningar över sina vårdrelaterade 

infektioner för att se om resultaten stämmer och vilka infektioner som är vanligast, samt 

se över sina rutiner för förebyggande av vårdrelaterade infektioner.  
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9.6.2 Avd 2 

Avdelning 2 vårdar psykiatriska patienter. Av 432 vårdtillfällen under 2016 drabbades 

patienter av en vårdrelaterad infektion vid 11 vårdtillfällen, vilket ger en andel på 2,5 

%. Verksamhetens art ger en låg förväntad frekvens av VRI, och motsvarande siffror på 

en liknande avdelning på ett av länssjukhusen är 2,2 %. Vid det andra länssjukhuset i 

regionen är andelen endast 0,1 % - en enda patient på 845 vårdtillfällen. Denna siffra 

verkar alltför låg och kan misstänkas bero på felaktigheter i inmatning av data. 

Avdelning 2:s siffror jämförs därför bara med det förstnämnda länssjukhuset, och Avd 

2 har något högre siffror men skillnaden är inte signifikant.  

Av 140 observationer av handsprit före vårdmoment var 120 OK, vilket ger en andel 

på 86 % (uppfyller sjukhusets mål). Av 140 observationer av följsamhet till klädregler 

var 124 OK, vilket ger en andel på 89 % (når ej upp till målnivå).  

Oavsett svar på egenkontrollen kommer Avd 2 att få värderingen Godkänd hygien. 

Steget till God hygien är inte långt utan kräver endast bättre följsamhet till klädregler 

förutsatt att man i egenkontrollen svarar ja på minst 3 frågor. 

9.6.3 Avd 3 

Avdelning 3 hanterar patienter med vissa främst kirurgiska åkommor. Av 974 

vårdtillfällen under 2016 drabbades patienter av en vårdrelaterad infektion vid 53 

vårdtillfällen, vilket ger en andel på 5,4 %. På avdelningar med motsvarande verksamhet 

på de övriga länssjukhusen i regionen är andelen vårdtillfällen med VRI 3,1 % 

respektive 5,8 %, med ett sammanslaget medelvärde på 4,5 %. Avd 3 har något högre 

VRI-tal än medelvärdet hos övriga länssjukhus i regionen, men skillnaden är inte 

statistiskt signifikant.  

Av 72 observationer av handsprit före vårdmoment var 64 OK, vilket ger en andel 

på 89 % (uppfyller sjukhusets mål). Av 72 observationer av följsamhet till klädregler 

var 64 OK, vilket ger en andel på 89 % (når ej upp till målnivå).  

Avd 3 har ett liknande utfall som Avd 2 och får samma värdering – Godkänd hygien.  

9.6.4 Avd 4 

Avdelning 4 hanterar patienter med vissa medicinska åkommor. Av 435 vårdtillfällen 

under 2016 drabbades patienter av en vårdrelaterad infektion vid 23 vårdtillfällen, vilket 

ger en andel på 5,3 %. På avdelningar med motsvarande verksamhet på de övriga 

länssjukhusen i regionen är andelen vårdtillfällen med VRI 4,8 % för båda 

avdelningarna. Totalt sett har Avd 4 något högre VRI-tal än på övriga länssjukhus i 

regionen, men skillnaden är inte statistiskt signifikant.  

Av 70 observationer av handsprit före vårdmoment var 50 OK, vilket ger en andel 

på 71 % (uppfyller ej sjukhusets mål). Av 70 observationer av följsamhet till klädregler 

var 68 OK, vilket ger en andel på 97 % (når upp till målnivå).  

Avd 4 behöver förbättra sina rutiner för handhygien så att den når över 80 %, samt 

svara JA på minst 3/5 frågor i egenkontrollen för att uppnå värderingen God hygien. I 

nuläget bli värderingen Godkänd hygien.  

9.6.5 Avd 5 

Avdelning 5 hanterar patienter med vissa medicinska åkommor. Av 1077 vårdtillfällen 

under 2016 drabbades patienter av en vårdrelaterad infektion vid 71 vårdtillfällen, vilket 

ger en andel på 6,6 %. På avdelningar med motsvarande verksamhet på de övriga 

länssjukhusen i regionen är andelen vårdtillfällen med VRI 8,3 % respektive 9,8 %. 

Totalt sett har Avd 5 lägre VRI-tal än på övriga länssjukhus i regionen, och skillnaden 

mot det sammanslagna medelvärdet är statistiskt signifikant (p < 0,02).  
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Av 90 observationer av handsprit före vårdmoment var 85 OK, vilket ger en andel 

på 94 % (uppfyller sjukhusets mål). Av 90 observationer av följsamhet till klädregler 

var 90 OK, vilket ger en andel på 100 % (når upp till målnivå).  

Avd 5 uppvisar mycket goda resultat i såväl processmått som utfallsmått, och givet 

att man svarar JA på samtliga frågor i egenkontrollen blir värderingen Utmärkt hygien. 

Svarar man JA på färre än 5 frågor blir värderingen God hygien.  

9.7 Pilotförsök 

Modellen prövades under en konsultrond med en specifik avdelning (avd 4 i avsnitt 

9.6.4). Avsikten var att inför gruppdiskussionen (avsnitt 9.8) få in återkoppling från en 

avdelning kring om de upplever att kvalitetsvärderingen är av värde och vilka brister de 

ser. Förutom oss från Vårdhygien var endast vårdenhetschefen närvarande vid detta 

möte. Kvalitetsvärderingen blev Godkänd hygien, där endast enstaka procentenheter 

beträffande handdesinfektion före vårdmoment fattades för att få värderingen God 

hygien. Enhetschefen tyckte generellt att en kvalitetsvärdering som återkoppling kan 

vara ett bra verktyg i sammanhanget. Hon tyckte också att det var bra att vi jämförde 

VRI-talen med avdelningar med motsvarande verksamhet på andra sjukhus. Däremot 

tyckte hon att resultatet inte var riktigt rättvisande. Hon menade att t ex mätningen av 

handdesinfektion får en oproportionerligt stor vikt, och att värderingen missar många 

faktorer som har större vikt för hygienen. Som exempel tog hon upp att de är oerhört 

noggranna med de barn som är benmärgstransplanterade och därmed mycket 

infektionskänsliga. De har särskilda rutiner för att dessa inte ska utsättas för smittrisk. 

Kritiken kan sammanfattas i att inget mått är heltäckande och att de mått som är enkelt 

mätbara riskerar att övervärderas i betydelse.  

9.8 Gruppdiskussion 

Förslaget ovan, exemplen från olika avdelningar samt återkopplingen från pilotförsöket 

presenterades för arbetsgruppen. Förutom författaren medverkade en hygienläkare och 

två hygiensjuksköterskor. 

9.8.1 VRI enligt Infektionsverktyget 

Problemet med att avdelningar på olika sjukhus sällan har helt jämförbara verksamheter 

påtalades. Som exempel togs upp att på en infektionsavdelning i regionen vårdas 

ortopediska infektioner i första hand på infektionsklinik, och på ett annat vårdas de i 

första hand på ortopedklinik. Sådana skillnader kan ha större eller mindre inverkan på 

förväntad VRI-frekvens. Ett förslag från gruppen var att avdelningarna endast bör 

jämföras med sig själva från år till år. Syftet med metoden är att ge en tydlig 

återkoppling på det vårdhygieniska arbetet och sporra till förbättring, inte att jämföra 

sig med andra. Samtidigt kan jämförelsen med motsvarande avdelningar på andra 

sjukhus ge en fingervisning om vilken VRI-frekvens som kan förväntas. Diskussionen 

mynnade ut i ett förslag till omarbetning där grunden till värderingen är den egna 

förbättringen eller försämringen i VRI-tal jämfört med tidigare år. Jämförelsedata från 

andra sjukhus kan användas för att ge en bättre helhetsbild, utan att nödvändigtvis ligga 

till grund för värdering.  

9.8.2 Följsamhet till basala hygienrutiner 

Deltagare i gruppen reagerade, precis som enhetschefen på avdelningen i avsnitt 9.7, på 

att handdesinfektionen i detta pilotfall fick en oproportionerligt stor vikt. Förutom detta 

tyckte gruppen att de gränser som satts för följsamhet till handdesinfektion och 

klädregler låg på en rimlig nivå.  
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9.8.3 Namn på värderingsnivåer 

Eftersom mätningarna bara fångar upp en liten del av hela det vårdhygieniska arbetet, 

tyckte gruppen att begreppet ”hygien” i värderingsnivåerna (t ex ”Godkänd hygien”) 

var missvisande. Även orden ”bristande”, ”godkänd” osv upplevdes som alltför 

radikala, ”som att sätta en stämpel”.  

9.8.4 Jämförelse med subjektiva uppfattningar 

De exempel som presenterades (se avsnitt 9.6) jämfördes mot deltagarnas egna, 

erfarenhetsbaserade, subjektiva uppfattningar av den vårdhygieniska kvaliteten på de 

olika avdelningarna. En tydlig diskrepans uppfattades mellan den metodbaserade 

värderingen av avdelning 1 (Bristande hygien) och den subjektiva uppfattningen. 

Erfarenheten var att avdelningen i fråga har genomfört ett aktivt och målmedvetet arbete 

för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Det kan vara så att detta arbete ännu inte 

har slagit igenom på VRI-talen, men en trolig anledning till de höga talen är 

felregistreringar i Infektionsverktyget, vilket var vanligt förekommande hos denna 

avdelning vid en journalgranskning som genomfördes hösten 2016.   

10 Kvalitetsvärdering, färgkodad matris 

I det tredje försöket användes en modell där resultaten presenteras mot olika referenstal, 

i en färgskala som ger en visuell helhetsbild av resultatet. I de två första försöken 

uppstod flera problem kring svårigheten med att väga samman olika mått. Förutom att 

hantera detta, ville vi i detta tredje försök också komma runt svårigheten med att välja 

en enda måttstock som jämförelse och istället lyfta fram flera möjliga referenstal för att 

ge en helhetsbild av situationen. 

10.1 Referenstal 

I diskussionerna kring de tidigare försöken har olika referenstal diskuterats med 

avseende på de olika aspekterna. Resultaten kan jämföras med enhetens egna tidigare 

resultat, med andra enheter med liknande förutsättningar, eller med olika måltal som 

sjukhusledningen har satt upp. Alla referenstal har fördelar och nackdelar. Att jämföra 

med egna, tidigare värden har fördelen att mätvärdena är jämförbara då verksamheten 

är densamma. Nackdelarna är att jämförelsen inte säger något om kvaliteten i ett vidare 

perspektiv eller vilken förbättringspotential som finns. En jämförelse med andra 

avdelningar är bättre för detta ändamål, men bär å andra sidan med sig större osäkerheter 

kring om data är jämförbara då verksamheterna kan ha olika förutsättningar. Jämförelser 

med en målnivå har fördelen att de är tydligt kopplade till t ex sjukhusledningens krav 

på verksamheten, men nackdelen att dessa kan vara orimligt högt eller lågt satta och 

inte alltid kan anpassas till den specifika verksamheten. Den förväntade VRI-frekvensen 

kan t ex skilja sig så mycket mellan olika enheter att en sjukhusövergripande målnivå 

inte är lämplig för detta mätvärde. En tanke i detta försök var att jämföra mätvärdena 

med alla dessa referenstal i den mån de finns. Följsamheten till basala hygienrutiner 

presenteras t ex gentemot såväl förra årets resultat på enheten som andra enheter på 

sjukhuset och sjukhusets målnivå. Mätetalen för VRI var andelen vårdrelaterade 

infektioner enligt Infektionsverktyget, för hygien- och klädregler andel observationer 

som var korrekta, och för egenkontrollen de fem nyckelfrågorna som tidigare lyfts ut 

(se avsnitt 9.3). Ett pilotförsök på en avdelning gjordes (se avsnitt 10.3) och den modell 

som presenteras i avsnitt 10.2 är justerad efter den återkoppling som gavs. 

10.2 Färgkodad matris 

Till varje mätvärde ges en värdering i form av en färgkod från grönt (bra) till rött 

(dåligt). När ett mätvärde i form av en proportion av ett antal observationer jämförs med 
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en annan proportion från ett annat år eller andra avdelningar, baseras värderingen på 

Chi2-test av signifikant skillnad (se avsnitt 9.5). Detta gäller för mätningarna av VRI-

tal samt mätningarna av handhygien och klädregler när de jämförs med andra 

avdelningar eller det tidigare året. Ett signifikant bättre resultat ger grön färgkod, ett 

signifikant sämre resultat ger röd färgkod, och om ingen signifikant skillnad föreligger 

blir färgkoden gul. Om bästa möjliga resultat uppnåtts (t ex 100 % följsamhet till 

klädregler) ger detta också färgen grön, oavsett om skillnaden mot referenstalet är 

signifikant. Detta då det inte finns möjlighet till ytterligare förbättring.  

För måltalen kan inte samma metod användas. Här ger uppnådd målnivå färgen 

grönt, resultat som är nära att uppnå målnivån gult (exakt eller mindre än 10 % från 

målnivån, exempelvis >72 % om målnivån är 80 %), och resultat som är mer än 10 % 

från målnivån ger färgen rött.  

För egenkontrollen, slutligen, ger 5/5 alltid grönt, liksom resultat som överstiger 

referenstalet. Lika med eller ett steg under referenstalet ger färgen gult och två eller fler 

steg under referenstalet ger färgen rött. Referenstal för andra enheter, vilket kommer bli 

tillgängligt först när modellen använts ett tag, utgår från medianvärdet av övriga 

deltagande enheter.  

Resultatet blir en färgkodad matris, där referenstalen visas inom parentes:  

 

 

Figur 3. Färgkodad matris över mätvärdena i relation till referenstal (inom parentes).  

En fördel med denna presentation är att den visuella kodningen ger en omedelbar 

helhetsinformation om resultatet av mätningarna, samtidigt som det är enkelt att gå in i 

tabellen för att se detaljerade resultat. Man kan också få en helhetsbild av respektive 

aspekt, t ex ser man enkelt att handhygien är något enheten ovan bör arbeta med, medan 

övriga aspekter ser bra ut. Vidare ger färgerna på de olika raderna information om var 

man ligger respektive vart man är på väg: En välfungerande avdelning som har börjat 

tappa i hygienrutiner kommer att domineras av grönt och gult i nedre delen av tabellen 

och gult eller rött i den övre. En problemtyngd avdelning som börjar rycka upp sig kan 

å andra sidan sporras av att den övre raden är grön, även om rödare färger dominerar i 

nedre delen av tabellen. På detta sätt får enheten en visuell ”profil” som i sig innehåller 

mycket information. Ytterligare en fördel är att modellen är mindre känslig för om 

enstaka mätdata saknas: i de två tidigare försöken kan en bedömning inte göras om ett 

av tre mätvärden saknas, medan i denna version detta visas som en vit ruta utan att 

förhindra att övriga mätvärden kan presenteras.  

Den största nackdelen med presentationen är att den inte innehåller någon 

information om vilka resultat som Vårdhygien lägger störst vikt vid, grundat i validitet 

och reliabilitet i mätmetoderna. Ett sådant resonemang får istället föras i samband med 

att mätvärdena presenteras.  
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Figur 4 visar exempel på visuella profiler från ytterligare två avdelningar med annan 

verksamhet på sjukhuset (exempel 1-2) samt två hypotetiska exempel med avdelningar 

som har generellt bra värden men har tappat sedan förra året (exempel 3), respektive har 

generellt dåliga värden men har förbättrat sig sedan förra året (exempel 4).  

 

 

Figur 4. Visuella profiler över resultaten två verkliga avdelningar på sjukhuset 

(exempel 1-2), samt två hypotetiska avdelningar (exempel 3-4).  

10.3 Pilotförsök 

Exempel 2 i Figur 4, i en tidigare version med andra färger men med samma siffror, 

presenterades för aktuell avdelning under en konsultrond. Mötesdeltagarna ombads ge 
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återkoppling kring om de tyckte att modellen var värdefull och upplevdes som 

rättvisande. De tyckte generellt att det var bra med en sammanhållen bild och att 

modellen gav mycket information. Bilden modellen gav stämde ganska väl överens med 

deras egen uppfattning om den egna enheten. En invändning som framkom när det gäller 

VRI-talen är att en del av patienterna är sådana där orsaken till den vårdrelaterade 

infektionen finns på en annan avdelning men behandlingen och därmed VRI-talet 

hamnar på den aktuella avdelningen. Det motsatta förekommer förstås också. 

Invändningen handlar således om hur datainsamlingen går till i Infektionsverktyget, 

snarare än hur data presenteras i den aktuella modellen. Högre VRI-tal än tidigare år 

eller jämfört med likvärdiga avdelningar är en anledning för avdelningen att göra 

noggrannare undersökningar av sina data i form av journalgranskningar, för att se i 

vilken grad VRI uppstår som skulle kunna ha förebyggts. Sammantaget var mottagandet 

av modellen positivt. 

10.4 Gruppdiskussion 

Modellen presenterades även för medarbetarna på Vårdhygien och togs även där emot 

positivt. Uppfattningen var generellt att modellen som tagits fram nu är värd att 

”sjösätta”, och låta fortsatt förbättringsarbete ske på vägen.  

11 Diskussion 

Aktionsforskning beskrivs ofta som en metod för att överbrygga klyftan mellan teori 

och praktik (Denscombe 2010, sid 127). I vardagsarbetet på Vårdhygien är just denna 

klyfta ofta den stora utmaningen. Hur välgrundade riktlinjer man än har för hur vården 

ska bedrivas på ett patientsäkert och hygieniskt sätt, är de inte till någon nytta om 

vårdpersonalen inte följer dem. Vårdhygieniska rutiner upplevs ibland som att de tar 

mycket tid från patientarbetet utan att nyttan är tydlig. Från ledningshåll kan man mötas 

av ett motstånd utifrån ekonomiska aspekter. Vårdhygiens roll är i mångt och mycket 

tudelad: dels en verksamhet som kretsar kring teori, där utvecklingen av det egna 

kunskapskapitalet är centralt, dels en verksamhet som kretsar kring implementering, där 

undervisning och påverkansarbete på alla organisationsnivåer är centralt. 

Angreppssättet vid aktionsforskning i detta arbete, där teori och praktik fick växelverka, 

gick tack vare detta väl ihop med arbetssättet på Vårdhygienenheten.  

Klyftan mellan teori och praktik är också tydlig när det gäller värdering av kvalitet. 

Oavsett hur välgrundad en teoretisk modell är, kommer den inte att vinna gehör i en 

verksamhet om modellen upplevs som svår att koppla till verkligheten. Svårigheterna 

som uppstod i samband med metoden swing weighting (se avsnitt 8) är ett exempel på 

detta. I försök 2 (avsnitt 9) var modellen mer lättillgänglig, men reaktioner uppstod när 

omdömet inte stämde överens med mottagarens subjektiva uppfattning om kvaliteten. 

Lärdomen blev att den föreslagna modellen hade behövt vara underbyggd av ett bredare 

mätningsunderlag för att fungera, eftersom de kvalitetsindikatorer som mäts bara är en 

del av det kvalitetsarbete som utförs. Dessa två centrala lärdomar från de första försöken 

mynnade ut i försök 3, med en mer transparent modell utan explicita slutsatser mer än 

färgkodningen och det visuella intryck detta ger tillsammans med de specifika 

mätvärdena.  

Donabedian (1966, sid 182) tar upp ett flertal problem kring kvalitetsmätning, 

däribland att viktningen av olika mätvärden alltid är subjektiv, men framhåller också att 

i de sammanhang kvalitetsmätningar är aktuella kan modellerna vara användbara trots 

att de inte är perfekta (ibid., sid 190). Syftet med detta examensarbete var att sporra till 

vårdhygieniskt förbättringsarbete genom en enhetlig och tydlig rapportering av 

enheternas resultat i olika mätningar. För att detta ska uppfyllas måste värderingen, trots 

vissa ofrånkomliga brister, ändå uppfattas som relevant och rimlig av mottagaren. I 

uppsatsens tre försök går utvärderingsmodellen gradvis från mer komplicerade till 
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enklare modeller för att kunna uppfylla detta. Fördelen är att modellen blir mer 

transparent när de ingående delarna visas på detaljnivå, och därmed också mer precist 

var bristerna finns. En nackdel är att jämförelser mellan avdelningar inte kan göras på 

ett entydigt sätt. Även om vissa jämförelser kan göras, t ex vilken avdelning som 

förbättrat sig på flest punkter sedan förra året eller vilken avdelning som bäst uppfyller 

sjukhusets mål, är det svårt att utse en entydig ”vinnare” totalt bland ett antal 

avdelningar. Detta är dock inte av någon avgörande betydelse då syftet är att 

tillhandahålla återkoppling till respektive avdelning, snarare än att jämföra dem med 

varandra. Detta skiljer användningen av beslutsteori i denna uppsats från de 

beslutssituationer där MCDA vanligen används, där målet är att välja ut det bästa 

alternativet och jämförelser alternativen emellan är nödvändiga. Med Belton & Stewarts 

(2002, sid 2) breda definition av multikriterieanalys (”an umbrella term to describe a 

collection of formal approaches which seek to take explicit account of multiple criteria 

in helping individuals or groups explore decisions that matter”) kan dock även sådana 

metoder som inte ger en klar ”vinnare” innefattas i begreppet.  

Den avslutande modellen med en färgkodad matris är till viss del öppen för tolkning. 

Det finns inget ”facit” för vad som är ett bra, dåligt eller acceptabelt resultat (även om 

sjukhusets uppsatta målnivåer möjligen skulle kunna betraktas som ett sådant). En 

möjlighet till utveckling av modellen är att kombinera den med en referensnivåmodell 

liknande den i försök 2 (avsnitt 9). För ett sådant utvecklingsarbete vore det troligen till 

fördel att använda modellen och den dialog som uppstår i mötet mellan Vårdhygien och 

respektive avdelning när resultaten presenteras. 

I SKL:s rapport ”Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebygger” 

(SKL, 2014) anges, som nämns i inledningen, strukturerad och regelbunden 

återkoppling av mätningsresultat som en av åtta framgångsfaktorer. Rapporten är 

skriven utifrån intervjuer av vårdpersonal på sjukhus med låg respektive hög förekomst 

av VRI. Mer forskning skulle dock behövas för att dels styrka orsakssambandet mellan 

återkopplingen och VRI-förekomsten, dels för att utveckla modellerna för återkoppling. 

Vilka mätningar är mest relevanta och kostnadseffektiva? Vilken presentation av 

resultaten fungerar bäst för att upplevas som relevant av mottagaren? Hur kan man 

förbättra reliabiliteten och validiteten i de mätmetoder som används? Modellen som 

presenteras i denna uppsats skulle kunna utgöra en grund för framtida forskning och 

kompletteras med t ex känslighetsanalys och fler mätvärden, eventuellt även sådana som 

är specifika för enskilda avdelningar.  

Tack 

Ett stort tack till alla medarbetare på Vårdhygien på SÄS som varit delaktiga i detta 

arbete och bidragit med sin tid och kunskap. Tack också till de enheter på sjukhuset som 

har agerat ”försökskaniner” för de olika modellerna under resans gång. Slutligen vill jag 

tacka min handledare, Ulla Ahonen-Jonnarth, för kloka synpunkter på alla delar i mitt 

arbete. 
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Bilaga 1: Egenkontroll 

Förklaring till förkortningar i bilagan: 

VRI = Vårdrelaterad infektion 

VUVI = Vårdrelaterad urinvägsinfektion 

APT = Arbetsplatsträff 

VÖL = Vårdenhetsöverläkare 

VEC = Vårdenhetschef 

SÄS = Södra Älvsborgs Sjukhus 
 



 
 
 

32 
 
 

 


