
Infektionsverktyget 



Infektionsverktyget 

• Ursprungligen från Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) 

 

• Sköts/ansvaras för lokalt av: 

- infektionskliniken? 

- smittskyddet? 

- vårdhygien? 

- STRAMA? 



??? 



Vad är Infektionsverktyget? 

En registreringsapplikation 

som integrerats i 

journalsystemen  

IT-tjänster som samlar data 

från journalsystem, 

laboratoriesystem och 

patientadministrativa system 

och lagrar dessa i en central 

databas.  

Ett rapportverktyg för att 

sammanställa data på olika 

sätt och presentera i diagram 

och rapporter. Registerutdrag 

från Infektionsverktyget kan 

användas för riktad 

journalgranskning, t ex för en 

fördjupad analys av 

ordinationsmönster eller vid 

validering av datakvalitet  

 

 

 

 



Registrering i samband 

med antibiotikaordination  

Varje antibiotikaordination 

som görs leder till att en 

post i Infektionsverktygets 

databas skapas eller 

förändras.  

Ordinatören tar ställning till 

och väljer en orsak  

alternativen är 

Samhällsförvärvad 

infektion, Vårdrelaterad 

infektion eller Profylax. 

För varje huvudalternativ 

finns ett antal 

underkategorier, som alla 

är nationellt definierade och 

kodade enligt Snomed CT 

och därmed enhetliga. 

Urvalet är specifikt för 

Infektionsverktyget och ska 

inte förväxlas med 

diagnoskoder (ICD 10).   



Nyttan med verktyget uppstår när data används – sammanställs, analyseras och 

återkopplas till den verksamhet där informationen uppstod.  



https://infektionsverktyget.sjunet.org/ 

https://infektionsverktyget.sjunet.org/


Dropdownlista 
Information att  
följa upp på Y axeln 

Återställ för att  
skapa ny rapport 

Val av diagramtyp 
 

Avgränsa  
uppföljnings 
information 

Fördela uppföljnings 
informationen 

Visa som andel 
av nämnaren 

Information 
exportera till Ppt 
Skriv ut 
Förstora 
Formatera  
diagram 

Grunddata för 
diagrammet 



Rapport som visar antal vårdrelaterade infektioner inom slutenvården senaste året 
 

1. Tryck på dropdownlistan 
och välj infektion 

2. Kryssa i Tidsperiod och 
tryck sedan på raden till 
höger som blir gråtonad, 
välj senaste året 

3. Kryssa i Organisatorisk 
enhet och tryck sedan på 
raden till höger som blir 
grå, välj enhet  

4. Kryssa i Vård/Samhälle och 
tryck sedan på raden till 
höger som blir grå, välj 
vårdrelaterad 

5. Rulla ner på listpilen och 
Kryssa i Vårdform (detta 
val ligger längst ner under 
avgränsa) och tryck sedan 
på raden till höger som blir 
grå. Välj slutenvård 

 

Nu ser du antalet infektioner 
totalt för den enhet du valt. 
Nästa bild visar hur du fördelar 
informationen. 

 



 
Rapport som visar antal vårdrelaterade infektioner inom slutenvården per månad 
senaste året  
 
 

Fördela 
uppföljningsinformationen 
på Tid-år-månad 



Rapport som visar samhällsförvärvade infektioner fördelat på 
infektionstyp 

Kryssa i infektion 



 

Hur få ut  

regelbundna 
förskrivningsrapporter 

ur  

infektionsverktyget? 



Alternativ 1 

 

Gör det själv 



https://infektionsverktyget.sjunet.
org/Default.aspx 





Ex infektionsklin, senaste året, 
antibiotika vid pneumoni per 

kvartal 



-> ”nytt”, välj rapport, skriv 
mailadress 



Dela ut sparade rapporter via mail 

Rapporterna skickas ut 
på morgonen, efter vald frekvens 
Veckovis: varje måndag 
Månadsvis: den 1:a varje månad 
Kvartalsvis: den 1:a varje kvartal 



Alternativ 2 

 

 

....maila mig så ordnar jag 
 

jonas.hansson@norrbotten.se 



Infektionsverktyget 

+ Ganska heltäckande statistik (när ab väl används, 
 dock EJ apodos) 
+ Indikation vid insättande  
+ Lätt att få ut statistik 
+ Möjlighet till regelbundna rapporter 
 
-  Irritationsmoment om långsamt 
-  Korrekt statistik? (sk-t in = sk-t ut) 
- Säger inget om infektioner som inte förskrivs 

antibiotika 
-  Behöver valideras, av vem?  



Infektionsverktyget 

Framtid: 

- Kommer inget annat liknande 

- Ta ut regelbundna data på varje HC för att 
känna att det är meningsfullt? 

- Formaliserat STRAMA-kansli förvaltar i 
Region Norrbotten? 

 



 
Personliga förskrivningsdata kan fås här: 

https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/min-forskrivning/ 

 
 


