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Vårdrelaterade infektioner 
-Hur bedrivs arbetet utifrån fullmäktiges 
nollvision?  



Vad gör Landstingsrevisorerna? 
 
Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets 
nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal 
verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revisorerna 
och revisionskontoret. 
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, 
saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den 
övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser 
tar sitt revisionsansvar . De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och 
ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed 
en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 
 
Ledamöter i nämnder och styrelser har ett revisionsansvar som innebär att de 
inför fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare 
genomför verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en 
ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt 
och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.  
 
I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den 
granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen 
redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på 
Landstingsrevisorernas hemsida www.sll.se/rev. De kan också beställas från 
revisionskontoret. Det går även att prenumerera på Landstingsrevisorernas 
nyhetsbrev Nytt från landstingsrevisionen genom att anmäla intresse via  
e-postmeddelande till landstingsrevisorerna@rev.sll.se.



 

 

  

 
 

  Revisorsgrupp II   2012-06-13  Diarienummer:  
      RK 201111-0082 

 
 

 

 

Landstingsrevisorerna 
Box 22230 
104 22 Stockholm 

Telefon: 08-737 25 00 
Fax: 08-737 53 50 
E-post: landstingsrevisorerna@rev.sll.se

Säte: Stockholm 
Org.nr: 23 21 00 - 0016 
www.sll.se/rev 

Besök oss: Hantverkargatan 25 B. T-bana Rådhuset 
 

 

 

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Styrelserna för 
Karolinska Universitetssjukhuset 
Södersjukhuset AB 
Danderyds sjukhus AB 
S:t Eriks ögonsjukhus AB 
Södertälje sjukhus AB 
Tiohundra AB 

 Projektrapport 1/2012 
Vårdrelaterade infektioner 

- Hur bedrivs arbetet utifrån fullmäktiges nollvision? 
 
Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2012-06-13 överlämna rapporten till hälso- 
och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset och styrelsen för 
Södersjukhuset AB för yttrande senast 2012-10-22, samt att överlämna rapporten till 
styrelserna för Danderyds sjukhus AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB, Södertälje sjukhus AB och 
Tiohundra AB för kännedom och med möjlighet till yttrande senast 2012-10-22. 
 
Vårdrelaterade infektioner leder till såväl mänskligt lidande som ineffektivitet i vården. Utifrån 
problemets dignitet har fullmäktige formulerat en nollvision för undvikbara VRI. 
Granskningen har dock visat att det är svårt att se en tydlig styrkedja från fullmäktiges vision 
till det praktiska arbetet ute på sjukhuset. Nollvisionen har inte konkretiserats och 
uppföljningen av arbetet behöver stärkas. Det handlingsprogram och den strategi för arbetet 
med VRI som nu är under utarbetande bör kunna utgöra en grund för ett sådant fortsatt arbete. 
Under förutsättning att handlingsprogram och strategi för VRI antas lämnar revisionen 
följande rekommendationer: 
 
• Hälso- och sjukvårdsnämnden bör utifrån handlingsprogrammet organisera arbetet centralt, ge 

kunskapsstöd till arbetet lokalt och övergripande styra arbetet genom avtalen med utförarna. 
• Hälso- och sjukvårdsnämnden bör i enlighet med handlingsprogrammet följa upp arbetet med 

VRI och återrapportera till fullmäktige. 
• Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset bör utifrån handlingsprogrammet ta fram 

uppföljningsbara mål på olika nivåer i verksamheten och utarbeta handlingsplaner för arbetet 
med VRI.  
 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 
 
 
Göran Hammarsjö 
ordförande    Agneta Fohlström  
    sekreterare 
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1. Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har granskat landstingets arbete med vårdrelaterade infektioner 
(VRI) utifrån fullmäktiges nollvision av undvikbar VRI. Granskningen har 
inriktats på hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete och arbetet på Karolinska 
Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB.  
 
Den samlade bedömningen är att det finns en hög kompetens kring VRI inom 
Stockholms läns landsting där olika insatser görs, men de är inte samordnade 
och styrkedjan är svag. Ett annat problem har varit att nollvisionen inte har 
konkretiserats och att hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljning av arbetet 
behöver stärkas. Det handlingsprogram och den strategi för arbetet med VRI 
som nu är under utarbetande bör kunna utgöra en grund för ett sådant fortsatt 
arbete.  

1.1 Slutsatser 
Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste avvikelsen inom hälso- och 
sjukvården över hela världen. För att få ett begrepp om problemets vikt 
kan nämnas att bara i Europa drabbas årligen över fyra miljoner personer 
och 37 000 dör till följd av vårdrelaterade infektioner. I Sverige avlider 
cirka 1 500 patienter varje år som en direkt eller indirekt följd av dessa 
infektioner. Enligt flera studier kan god vårdhygienisk standard förebygga 
åtminstone 20 procent av VRI-fallen. Kostnaderna för VRI inom akutsjuk-
vården beräknas inom landstinget uppgå till 1,2 miljarder kronor.1 
 
Utifrån problemets dignitet har fullmäktige formulerat ett mål där man i budge-
ten för 2010 slog fast att den undvikbara VRI:n ska minska med minst 20 pro-
cent per år 2010-2012. För 2011 och 2012 har målet i budget ändrats till en 
nollvision för undvikbar VRI. Granskningen har dock visat att det är svårt att 
se en tydlig styrkedja. Revisionen lyfte redan i årsrapporten för landstingssty-
relsen att målstrukturen bör kompletteras med målet om påverkbara vårdrelate-
rade infektioner eftersom målet endast angetts i den löpande texten i budgeten. 
Revisionen efterlyser ett mer strukturerat arbete där visionen bryts ner och 
konkretiseras till uppföljningsbara mål och åtgärder på såväl central som lokal 
nivå för att skapa förutsättningar för att bedöma hur vårdproducenterna genom-
för sin verksamhet. 
 
Ett omfattande arbete pågår likväl inom VRI-området både centralt och på 
sjukhusen. En indikator för arbetet är de nationella mätningar av VRI-
förekomst som sedan starten våren 2008 genomförs två gånger om året. Mät-
ningarna visar att VRI-förekomsten fram till hösten 2011 legat kvar på samma 
nivå. Vårens mätning, som nyligen redovisades, visade emellertid på en positiv 
förändring med en generell nedgång i Sverige. För de granskade sjukhusen var 
nedgången närmare två procentenheter. I kommentarer kring nedgången fram-
hålls dock att det ännu är för tidigt att tala om trendbrott och att arbetet att göra 
vården säkrare är ett långsiktigt arbete2. I granskningen framkommer även att 

                                                      
1 HSN:s budget 2010 
2 Göran Stiernstedt, chef för avd vård och omsorg på SKL, SKL:s hemsida 22/5 

2012 
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mätningarna är ett trubbigt instrument. För att följa upp utvecklingen krävs att 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) tar ett samlat grep över frågan och 
även använder andra metoder. 
 
Det handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner som är under 
framtagande av HSF i samarbete med sjukhusen bör kunna ge den struktur och 
tydlighet som arbetet behöver. Det utkast som revisionen har tagit del av har en 
ambition att ta ett helhetsgrepp om VRI-arbetet. Arbetet med VRI ses som en 
del av ett integrerat ledningssystem med angivna mål, strategier och åtgärder. 
Enligt uppgift från HSF ska programmet även ligga till grund för ett strategi-
dokument som kan antas av fullmäktige senare under 2012.  
 
Under 2011 genomfördes en omorganisation vid de centrala förvaltningarna. 
En förändring var att verksamheter vid landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) 
som arbetar med patientsäkerhetsfrågor flyttades över till HSF. Förändringen 
syftar bl.a. till att koppla kunskapsstyrningen med avtalsstyrningen. Inom HSF 
finns idag, även sett i ett nationellt perspektiv, en mycket hög kompetens kring 
VRI som bör kunna utnyttjas fullt ut framöver när roller och formerna för sam-
arbete har satt sig i den nya organisationen. Revisionens bedömning utifrån 
granskningen är även att kunskapen om VRI i större utsträckning skulle kunna 
få ett starkare genomslag om detta ges en ökad tyngd vid utformningen av upp-
handlingar och avtal.  
 
På sjukhusen är många funktioner och personer involverade i arbetet med VRI. 
Granskningen visar inte på några uppenbara otydligheter i ansvar och befogen-
heter. Det finns ett stort engagemang på sjukhusen i att förbättra arbetet med 
VRI och frågan är på agendan. Samtidigt har det framkommit en viss avtrubb-
ning när det gäller ett offensivt förhållningssätt i arbetet. Troligen är detta bl.a. 
orsakat av att andelen VRI varit oförändrad trots gjorda insatser. Många sätter 
sitt hopp till att det nya beslutsstödet ”infektionsverktyget” ska innebära ett 
genombrott i arbetet. Verktyget ska breddinföras på sjukhusen under 2012. 
 
Revisionen ser avslutningsvis fram mot att det nya infektionsverktyget ska 
komma på plats och att beslut fattas om strategi och ett övergripande hand-
lingsprogram för arbetet med VRI. Med dessa pusselbitar på plats finns förut-
sättningar för att ta ett helhetsgrepp. En styrkedja kan etableras utifrån fullmäk-
tiges vision med användbara målformuleringar och konkreta uppföljningsbara 
handlingsplaner för vårdens olika nivåer. 

1.2 Rekommendationer 
Under förutsättning att handlingsprogram och strategi för VRI antas läm-
nar revisionen följande rekommendationer: 
 
• Hälso- och sjukvårdsnämnden bör utifrån handlingsprogrammet organisera 

arbetet centralt, ge kunskapsstöd till arbetet lokalt och övergripande styra 
arbetet genom avtalen med utförarna. 

 
• Hälso- och sjukvårdsnämnden bör i enlighet med handlingsprogrammet 

följa upp arbetet med VRI och återrapportera till fullmäktige. 
 

• Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset bör utifrån hand-
lingsprogrammet ta fram uppföljningsbara mål på olika nivåer i verksam-
heten och utarbeta handlingsplaner för arbetet med VRI.  
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2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
Utöver mänskligt lidande leder VRI till ineffektivitet i vården. Enligt 
landstingets vårdplatsutredning i maj 2010 skulle 180 vårdplatser på sjuk-
husen i Stockholm kunna frigöras om andelen VRI minskade med 50 pro-
cent. Kostnaderna för VRI inom akutsjukvården beräknas inom landstinget 
uppgå till 1,2 miljarder kronor.3 
 
På nationell nivå har förekomsten av VRI följts i ”Öppna Jämförelser” och 
”Punktprevalensmätningar” (PPM) i SKL:s regi. Mätningarna som sker två 
gånger per år ger en ögonblicksbild av de förhållanden som råder en dag, 
under en tvåveckorsperiod. De nationella målen var vid starten 2008 att 
andelen VRI skulle halveras till 2014. Efter en viss reduktion initialt, så 
har dock siffrorna legat väsentligen oförändrade vid de senaste mätningar-
na. Inom landstinget hade Södersjukhuset vid mätningen hösten 2011 8,2 
procent VRI vilket var lika med motsvarande sjukhus i riket. Karolinska 
Universitetssjukhuset hade vid motsvarande mätning 13,8 procent VRI. 
Motsvarande universitetssjukhus i riket hade 12 procent.  

2.2 Revisionsfråga 
Den övergripande revisionsfrågan är:  
Bedriver HSN och sjukhusen ett arbete med VRI i enlighet med fullmäkti-
ges nollvision? 
 
Den övergripande revisionsfrågan kan brytas ner i följande delfrågor: 
• Hur arbetar HSN för att stötta och styra sjukhusens arbete? 
• Är ansvar och befogenheter tydliggjorda på sjukhusen?  
• Har sjukhusen utarbetat mål och handlingsplaner för arbetet med 

VRI? 
• Genomförs uppföljning och utvärdering av arbetet med VRI, av 

HSN och sjukhusen, så att konsekvenserna av VRI uppmärksam-
mas? 

2.3 Revisionskriterier 
Följande revisionskriterier används som utgångspunkt för granskningen. 
• Fullmäktiges budget 2012, nollvision mot undvikbara vårdrelate-

rade skador och infektioner 
• Föreskriften om Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvår-

den SOSFS 2011:19 kap § 
 
SKL:s nationella projekt för ökad patientsäkerheten och minska vårdska-
dorna utgör ett ramverk för granskningen. Bl.a. det konkreta målet att an-
delen VRI i vården skulle halveras mellan 2008 och 2014. 

                                                      
3 HSN:s budget 2010 
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2.4 Avgränsning 
Granskningen inriktas på hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar på central nivå 
och sjukhusens ansvar för den somatiska slutenvården. De sjukhus som ingår i 
granskningen är Karolinska Universitetssjukhuset (som hade högst andel VRI i 
landstinget) och Södersjukhuset AB. De senare framhöll under den genomförda 
förstudien att de prioriterade VRI arbetet under 2012 och på så sätt såg en 
granskning som ett stöd i det fortsatta arbetet. På sjukhusen har granskningen 
avgränsats till en kirurgi- och en medicinklinik. Granskningen har ett styr-
ningsperspektiv.  

2.5 Metod 
Granskningens inriktning är att granska styrkedjan från fullmäktige ut till sjuk-
husen på kliniknivå och de som i praktiken ska genomföra uppdraget att 
minska andelen VRI på sjukhusen. Fokus är att få en bild av hur arbetet priori-
teras, organiseras och genomförs i praktiken samt hur uppföljningen av före-
komsten av VRI analyseras av ledningen i syfte att förbättra resultatet. 

 
Granskningen bygger på: 
 
• Nationella dokument från bl.a. SKL:s projekt och mätningar samt 

landstingsdokument som budget, avtal, handlingsplaner m.m. 
• Interjuver med nyckelpersoner på HSF och sjukhusen på olika nivåer 

och med olika yrkeskategorier.. 
 
Utifrån ett studiebesök görs även en översiktlig jämförelse med Akershus Uni-
versitetssjukhus i Oslo där andelen VRI enligt deras mätningar för 2011 låg på 
2,5 procent.  
 
För genomförandet har konsulterna Anders Hellqvist och Peter Daneryd inom 
Ernst & Young anlitats. Granskningen har genomförts i två etapper i dialog 
med revisionskontoret där Anders Olsson varit projektledare. 
 
3. Granskningens iakttagelser 

I den bifogade konsultrapporten lämnas en utförlig redogörelse av konsultens 
iakttagelser i samband med granskningen. Nedan följer en sammanfattning av 
det som revisionskontoret särskilt tagit fasta på kompletterat med iakttagelser 
från Akershus universitetssjukhus. 
 
I landstingets budget för 2010 uttalas ett mål att minska den undvikbara 
VRI:n med minst 20 procent per år 2010-2012. I budgeterna för 2011 och 
2012 har målet ändrats till en nollvision för undvikbar VRI. Granskningen 
visar att detta i liten omfattning gett avtryck i styrkedjan ut i verksamheten. 
Det uttalade målet från 2010 års budget är okänt i verksamheten. Detta 
framkom redan i förstudien och påtalades i revisionens årsrapporter för 
2011. 
 

Svag styrkedja 
LF – HSN - sjuk-
hus 

LF  
Budget 
Mål/vision
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Hand-
lings-

HSN  
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Klinik 
Handlings- 
planer 

Avdelning 
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Målet/visionen har inte brutits ner och konkretiserats vare sig på central eller 
lokal nivå. Det är fortfarande oklart vad som menas med undvikbart och vad 
som ska följas upp. Exempel finns på framgångsrikt lokalt arbete på operativ 
nivå men det har ingen synbar koppling till fullmäktiges mål/vision. I sjukhus-
avtalen finns det 40 indikatorer för målrelaterad ersättning, varav en indikator 
rör VRI. Den saknar målvärde och avser endast att PPM mäts och redovisas. 
Dessutom finns en indikator för basala hygien- och klädrutiner. 
 
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns, även sett ur ett nationellt per-
spektiv, en mycket hög kompetens kring VRI. Kompetensen finns spridd på 
olika enheter varav några nyligen flyttats över från LSF vid en omorganisation. 
Syftet är att tydligare koppla kunskapsstyrningen till avtalsstyrningen. Den 
höga kompetens kring VRI bör kunna utnyttjas fullt ut framöver när roller och 
formerna för samarbete har satt sig i den nya organisationen.  
 
Kunskapen om VRI och förståelsen för att ett stärkt patientsäkerhetsarbete är 
en viktig komponent i ledning och styrning har ökat under senare år. Hälso- 
och sjukvårdsförvaltningens starkaste styrinstrument idag är avtalsstyrningen. 
VRI har som nämnts ovan ingen framträdande roll i avtalen. Kunskapen om 
patientsäkerhet tas idag tillvara vid större upphandlingar men inte vid mindre 
upphandlingar, t.ex. städning på mindre enheter. Granskningen pekar på att det 
här finns en utvecklingspotential.  
 
Revisionens bedömning är att det i sjukhusens arbete med VRI finns tydliga 
roller och en tydlig ansvarsfördelning. Ansvaret på de granskade sjukhusen 
följer linjen. Ansvaret i linjen vilar på verksamhetscheferna medan det interna 
tillsynsansvaret och uppgiften att vara medicinskt sakkunnig i patientsäkerhets-
frågor vilar på chefsläkare. Till stöd finns vårdutvecklare som bl.a. har en 
sammanhållande roll för hygienansvariga/hygienombud som finns på varje 
avdelning. De senare administrerar PPM-mätningarna och introducerar nyan-
ställda i hygienfrågor. På sjukhusen finns även hygiensjuksköterskor och del-
tidsengagerade hygienläkare. Tjänster som sjukhusen köper från hälso- och 
sjukvårdförvaltningen. De fungerar såväl som kunskapsstöd som utbildare på 
sjukhusen. Det finns även två landstingsövergripande forum för att kommuni-
cera frågor om VRI: Patientsäkerhetskommittén och Hygienkommittén. På 
sjukhusen motsvaras de av patientsäkerhetsråd/patientsäkerhetskommitté och 
hygienråd/hygienkommitté. De senare arbetar huvudsakligen med riktlinjer och 
är rådgivande till chefer och ledningsgrupper och anges som det viktigaste 
forumet för VRI-frågor på bägge sjukhusen.  
 
I såväl sjukhusens som verksamheternas verksamhetsplaner finns angivet att 
VRI ska reduceras samt att följsamheten till hygienregler och klädregler ska 
förbättras. Vid Karolinska Universitetssjukhuset finns enligt uppgift dessutom 
en särskild handlingsplan för 2011-2012 och flera verksamheter har upprättat 
åtgärdsplaner. Ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt har startats 
tillsammans med KTH , KI och Stockholms Universitet i syfte att minska ande-
len VRI. På Södersjukhuset har en central plan för att säkerställa storstädning 
på hela sjukhuset varje år sjösatts. VRI har där även valts som prioriterat om-
råde att arbeta med 2012 och flera aktiviteter har planerats in. 
 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gör inga egna uppföljningar av VRI. Däre-
mot ställer de krav på sjukhusen att delta i PPM-mätningarna och redovisa 

Hög kompetens 
inom VRI i SLL  

Kunskap om VRI 
som del i avtal 

Ansvar och rol-
ler tydliga på 
sjukhusen 

Mål o planer på 
sjukhusen 
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resultaten. Vid sjukhusen genomförs PPM-mätningarna två gånger per år och 
resultaten redovisas för olika nivåer. På båda sjukhusen pågår dessutom arbete 
med att få mer kunskap genom fördjupade statistiska bearbetningar och 
journalgranskning. Det finns även en stor förväntan på vad beslutsstödet ”In-
fektionsverktyget” kan komma att innebära när det implementerats. Med verk-
tygets hjälp ska det gå att redovisa förekomsten av VRI i realtid och dessutom 
redovisa följsamheten till riktlinjer för antibiotikaförskrivning.  
 
Under våren har ett handlingsprogram för att minska VRI i hälso- och sjukvår-
den arbetats fram på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samarbete med sjuk-
husen. Enligt uppgifter från HSF är nu planen att utforma en strategi utifrån 
programmet som ska kunna antas av fullmäktige under 2012. Syftet med de 
framtagna dokumenten är att ge vårdgivarna vägledning i arbetet med att före-
bygga VRI. Landstingsövergripande ska arbetet tydliggöras i ledningssystem 
och i kvalitetsuppföljning enligt utkastet.  
 
Akershus Universitetssjukhus i Oslo har lyfts fram som ett sjukhus med ett 
framgångsrikt arbete mot VRI. Under många år har man bedrivit ett målmed-
vetet arbete under ledstjärnan ”Under tre procent”. Ett mål man uppnått på 
sjukhuset och som nu prioriteras som ett av fem mål för alla sjukhusen i reg-
ionen. Det är inte helt oproblematiskt att jämföra detta med de resultat som 
redovisas i PPM-mätningarna i Sverige då mätningarna inte går till på samma 
sätt. I professionen finns även en skeptisk hållning till PPM-mätningar som 
metod.  
 
Flera av de intervjuade framhåller i stället andra sätt att kontinuerligt mäta fö-
rekomsten av VRI. Bland annat hade en klinik följt förekomsten av VRI månad 
för månad under 14 år och hade därmed kunnat utveckla sitt säkerhetsarbete 
och sänka andelen med VRI. De erfarenheter som personal från Akershus Uni-
versitetssjukhus framhåller är att det inte finns några genvägar. Många hade 
hoppats att ett nytt sjukhus, ett nytt ventilationssystem skulle vara lösningen – 
men det gav inget utslag vid mätningarna. Det krävs ett målmedvetet långvarigt 
arbete där hela organisationen är involverad med starkt stöd från den centrala 
ledningen. Tydliga roller och ansvar, tydlig struktur, systematisk uppföljning 
och målstyrning var andra ingredienser i framgångskonceptet. Flera lyfte fram 
arbetet med attityd/beteende som den kanske enskilt viktigaste pusselbiten. 
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1. Inledning 

 
Patientsäkerhetsarbetet rymmer många delar och under rubriken vårdskador är vårdrelate-
rade infektioner (VRI) en central del. Patientsäkerhetsarbete är en prioriterad fråga i ett nat-
ionellt perspektiv och ledning samt styrning inom området sker mot bakgrund av ett regel-
verk, vilket successivt förtydligat kraven: Patientsäkerhetslag (2010:659), föreskriften om 
Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2011:9), Socialstyrelsens före-
skrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2007:19) samt Mikrobio-
logiska arbetsmiljörisker, smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1). 
 
Tillkomsten av Öppna Jämförelser (ÖJ) och punktprevalensmätningar (PPM) har bidragit till 
att göra begreppet VRI mer konkret, men samtidigt har ÖJ utvecklingspotential för att till fullo 
kunna användas för verklig jämförelse mellan sjukhusen. Det huvudsakliga användningsom-
rådet är nu för longitudinell uppföljning över tid inom sjukhus och verksamheter. De nation-
ella målen har från start av ÖJ varit en reduktion av VRI med 50 %. Efter en viss reduktion 
initialt, så har siffrorna legat väsentligen oförändrade vid de senaste mätningarna. Den över-
gripande målsättningen för SLL har varit en reduktion med 20 % per år, men även här har 
siffrorna varit väsentligen oförändrade.  
 

1.1. Syfte och avgränsning 
Granskningens övergripande syfte är att ge revisorerna underlag för att bedöma ändamåls-
enligheten i styrkedjan från Landstingsfullmäktige till de kliniska verksamheterna när det gäl-
ler arbetet med att reducera vårdrelaterade infektioner. 
 
Följande frågor ställs för att kunna besvara granskningens övergripande syfte. 
 

1. Hur arbetar HSN för att stötta och styra sjukhusens arbete? 

2. Är ansvar och befogenheter tydliggjorda på sjukhusen? 

3. Har sjukhusen utarbetat mål och handlingsplaner för arbetet med VRI? 

4. Genomförs uppföljning och utvärdering av arbetet med VRI av HSN och sjukhusen så, 
att konsekvenserna av VRI uppmärksammas? 

 
Granskningen avgränsas till följande verksamhetsmässiga och organisatoriska områden 
inom SLL: 
 
HSF (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen) 

Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset och där de två verksamhetsgrenarna 
intern medicin och allmän kirurgi. I bilaga 1 finns även en beskrivning av Danderyds sjukhus 
och Södertälje sjukhus på sjukhusnivå. Dessa ingick i en förstudie. 
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Ordlista 
MRSA En stafylokockbakterie som har blivit motståndskraftig, resistent, 

mot vanliga antibiotika, som penicilliner och cefalosporiner 
 

VRE Enterokocker som utvecklat resistens mot vancomycin) 
 

VRI 
Vårdrelaterad infektion 

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 (Termban-
ken, Socialstyrelsen) 
 

Vårdskada 
 

l lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död 
som orsakats av hälso- och sjukvården och som inte är en oundvik-
lig konsekvens av en patients tillstånd eller en förväntad effekt av 
den behandling patienten erhållit på grund av tillståndet (Patientsä-
kerhetslagen) 
 
 

Punktprevalensmätning 
VRI  

Mätning av andel av sjukhusvårdade som har en VRI vid ett givet 
tillfälle 
 

Punktprevalensmätning 
BHK 

Mätning av andel av anställda i slutenvården som följer basala hy-
gienrutiner och klädregler korrekt 

  
 

1.2. Utgångspunkter för granskningen 
 
Följande revisionskriterier används som utgångspunkt för granskningen: 
 

- Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 
2011:9). 

- Landstingsfullmäktiges beslut och landstingsplaner 

 

Socialstyrelsens nya föreskrift för ledningssystem har förändrats på så sätt att det är upp till 
vårdgivaren att definiera risker och centrala processer i verksamheten samt att upprätta led-
ningssystem för att leda och hantera dessa risker. Det är därför en central utgångspunkt i 
granskningen att identifiera på vilket sätt som landstinget och de enskilda sjukhusen definie-
rat riskerna för vårdrelaterade infektioner och vilka åtgärder som vidtas i form av handlings-
program, rutiner och uppföljningar. Målstyrningen blir därför en viktig komponent i den ovan 
nämnda styrkedjan och dessa mål definieras i första hand i avtal och ersättningsmodeller 
visavi sjukhusen och i verksamhetsplaner på respektive sjukhus. 

En annan viktig utgångspunkt i granskningen är de målsättningar som beslutats av lands-
tingsfullmäktige. Från landstingets budget för 2012 kan följande utläsas: 

• ”Patientsäkerheten är ett prioriterat område för Alliansen såväl inom landstinget som 
nationellt. Genom en förbättrad patientsäkerhet kan onödigt lidande undvikas och 
vården kan använda sina resurser till andra patienter. Vi har en nollvision mot und-
vikbara vårdrelaterade skador och infektioner. För att uppnå målet måste en säker-
hetskultur upprättas och vårdens medarbetare uppmuntras att ifrågasätta system och 
organisation för att skapa en säkrare vård.” 

• ”För att motverka vårdrelaterade skador och infektioner kommer informationsinsatser 
att göras för att sprida kunskap om hur säker vård och behandling ska utföras. En 
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webbaserad basutbildning kommer också att göras tillgänglig för alla vårdgivare. En 
modell för att ge vårdgivare ekonomiska incitament att förbättra patientsäkerheten 
kommer att tas fram.” 

• ”Infektionsregistrering i journalsystemet och ökad återkoppling till vårdgivarna ska in-
föras under 2012 med målsättningen att minska förskrivningen av antibiotika.” 
 
I landstingets budget 2010 anges att: 
 

• ”Patientsäkerheten ska förbättras. Påverkbara vårdrelaterade infektioner ska minskas 
med minst tjugo procent per år 2010-2012”. 

 

1.3. Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning och intervjuer med nyckelperso-
ner på landstingsnivå samt vid respektive sjukhus. På landstingsnivå har hälso- och sjuk-
vårdsdirektören liksom chefspersoner och strateger vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
intervjuats. Vid sjukhusen har chefläkare, verksamhetschefer, avdelningschefer (eller motsv), 
hygiensjuksköterskor och andra nyckelfunktioner intervjuats. Verksamhetsplaner, handlings-
program, avtal och andra relevanta dokument har granskats. 
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2. Nationella mätningar av VRI 
Inledningsvis beskrivs de senaste resultaten från de idag nationellt förekommande mätning-
arna som är riktade mot vårdrelaterade infektioner, vilka benämns punktprevalensmätningar 
(PPM). PPM av VRI samt följsamhet till klädrutiner och basala hygienregler är en central del i 
resultatredovisningen från verksamheterna. 
 
PPM-VRI initierades som en del av den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet som 
lanserades i oktober 2007 av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med landets 
landsting och regioner. Mätningen kräver utbildning av ansvariga läkare och sjuksköterskor i 
definitionerna av vårdrelaterad infektion, det praktiska genomförandet av mätningen och be-
dömningar.  
 
Vid mätningen utser verksamhetschefen ansvarig läkare och sjuksköterska som gemensamt 
utför registreringen på respektive avdelning. Mätningen genomförs under en dag på varje 
avdelning och kan göras under valfri dag under en angiven 14-dagars period. Rekommende-
rat är att mätningen genomförs på samma dag inom sjukhuset och om möjligt inom hela 
landstinget.  
 
Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära 
arbete är avsedd att vara ett stöd för landstingen/regionerna och kommunerna i arbetet med 
att uppnå hög följsamhet. Metoden grundar sig enbart på observationsstudier och sker på en 
i förväg angiven tidsperiod bestämd av ledningen. Ledningen utser även en eller flera perso-
ner som genomför iakttagelser. Exempelvis observeras korrekt användning av handskar, 
korrekt användning av engångsförkläde av plast/patientbunden skyddsrock, fri från ringar, 
klockor armband, kort eller uppsatt hår osv. Yrkeskategorierna som är representerade på 
avdelningen bör ingå i observationsstudien som rekommenderas grunda sig på 10 observat-
ioner per avdelning och observationstillfälle. Följsamheten till basala hygienrutiner respektive 
klädregler rapporteras sedan in i databasen.   
 
Det huvudsakliga användningsområdet är nu för longitudinell uppföljning över tid inom sjuk-
hus och verksamheter. Metoden innebär begränsningar bland annat när det gäller jämförel-
ser mellan olika verksamheter.   
 
Några resultat från PPM hösten 2011 för Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje 
sjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset. (Källa SKL) 
 
 
Sjukhus PPM 2011 Rikets genomsnitt för mot-

svarande sjukhustyper 
Södersjukhuset 8,2 % 8,2 % 
Danderyds sjukhus 8,2 % 8,2 % 
Södertälje sjukhus 7,8 % - 
Karolinska universitetssjukhuset 13,8 % 12 % 
 
 
De mest drabbade specialiteterna är urologi (15 %), kirurgi (11 %) och invärtes medicin (9 
%). Specialiteten infektion har 16 % men majoriteten av dessa vårdrelaterade infektioner har 
uppkommit på andra kliniker. 
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3. Granskningens resultat 

3.1. Roller och ansvar relaterat till arbetet med vårdrelaterade infektioner 

3.1.1. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) 
HSF handlägger frågor om patientsäkerhet och VRI på flera enheter, främst Smitt-
skydd/Vårdhygien/STRAMA (Strategiskt Arbete för Minskad Antibiotikaresistens), Utveckl-
ingsavdelningen samt Medicinsk stab. Ett antal nyckelpersoner arbetar med olika delar av 
patientsäkerhetsfrågorna inom dessa enheter. Varje medarbetare har förvisso sitt uppdrag 
men samarbetet mellan dessa enheter och dess medarbetare beskrivs av vissa intervjuper-
soner som endast till del formaliserat genom tydliga uppdrag och fasta grupperingar.  
 
En stor del av samarbetet sker genom formella och informella nätverk samt rådsbildningar. 
Enligt intervjuerna har det tidigare funnits en infrastruktur på HSF och det har även funnits 
tydliga uppdrag och en budget för det övergripande arbetet med att utveckla patientsäker-
heten, genom exempelvis riktade insatser och utbildning. Tidigare fanns även på Lands-
tingsstyrelsens förvaltning (LSF) tjänstemän med uppdrag kopplade till patientsäkerhetsfrå-
gor men i samband med genomförd omorganisation 2011 återfinns de nu på HSF. Vid behov 
är de dock sakkunniga och föredragande på LSF. Avdelningschefen för den medicinska sta-
ben menar att styrningen blivit tydligare i och med att resurserna samlats till en och samma 
förvaltning. 
 
Den genomförda omorganisationen av HSF syftar enligt hälso- och sjukvårdsdirektören 
bland annat till att tydligare koppla kunskapsstyrning till avtalsstyrning med målet att sakfrå-
gorna som skall lösas skall vara mer styrande än förvaltningsgränserna. 
 
De centrala staberna och dess medarbetare skall utgöra stöd till landstingets beslutsfattare 
och verksamheter. Ett antal organisatoriska förändringar på senare år har enligt flera inter-
vjupersoner lett till att stabiliteten i de delar av staberna vilka arbetar med patientsäkerhets-
frågor/VRI har påverkats i negativ riktning. Inom det omfattande område som patientsäker-
hetsfrågor/VRI utgör finns en rad frågor av tyngd vilka ställer krav på formaliserat samarbete 
mellan centrala staber och sjukhus/verksamheter. Formerna för detta samarbete mellan 
dessa olika aktörer är dock mer eller mindre formaliserat. Exempel på tydliga arbetsformer är 
när sjukhus och verksamheter köper vissa tjänster och dessa avtalas, exempelvis hygien-
sjuksköterskor, där det finns rekommendationer gällande omfattning och uppdrag. Exempel 
på en mer otydlig arbetsform är användningen av chefläkarnätverket inom SLL, vilket för-
visso har regelbundna möten, men med många operativa frågor på agendan och ett ibland 
otydligt uppdrag som grupp. Det finns hög beredskap för extra möten och telefonkonferenser 
i samband med operativa behov vid exempelvis vårdplatsbrist, hot och katastrofer.  
 
Viktiga övergripande forum för att kommunicera frågor om VRI på HSF är Hälso- och sjuk-
vårdsdirektörens ledningsgrupp, samt en landstingsövergripande Hygienkommitté och en 
landstingsövergripande Patientsäkerhetskommitté (med företrädare för alla akutsjukhusen). 
 
Landstingets sjukhus använder ett och samma journalsystem (Take Care) och planerar att 
införa beslutstödet Infektionsverktyget, vilket innebär att den läkare som ordinerar antibiotika 
till en patient, måste före ordinationen ta ställning till om det är en vårdrelaterad infektion eller 
ej. Detta kommer att öka möjligheten att redovisa VRI i realtid och dessutom att redovisa 
följsamheten till riktlinjer för antibiotikaförskrivning. I stort sett samtliga intervjuade återkom-
mer till att Infektionsverktyget snart kommer att implementeras. Huvudansvaret vilar på en-
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heten E-hälsa och strategisk IT, men kunskap om projektorganisation och implementering är 
inte etablerad bland de intervjuade. 
 
Mot bakgrund av akutsjukhusens svårigheter att uppnå de prioriterade målen att påtagligt 
reducera VRI, har hälso- och sjukvårdsdirektören i år gett ett uppdrag till en medicinsk stra-
teg på HSF att vara projektledare för att ta fram en konkret handlingsplan för att stärka arbe-
tet med att reducera VRI. Detta handlingsprogram skall föreläggas Landstingsfullmäktige 
under 2012 för beslut om strategi.  
 
Syftet enligt utkastet till handlingsprogram är att ge vårdgivarna vägledning i arbetet med att 
förebygga vårdrelaterade infektioner i landstingets hälso- och sjukvård. Avsikten är att slå 
fast några grundläggande principer och åtgärder för det prioriterade arbetet med att reducera 
VRI. Huvudsakliga målgrupper är landstingsledningen och vårdgivare i Stockholms läns 
landsting. Landstingsövergripande skall arbetet tydliggöras i ledningssystem och i kvalitets-
uppföljning. Därigenom avses det preventiva arbetet säkras liksom uppföljning och utveckl-
ingsarbete/forskning.  
 
Vårdgivarens ansvar görs i handlingsprogrammet tydligt för att säkra frågan i ledningssyste-
met. Vårdgivaren skall bygga infrastruktur för arbetet, ge medarbetarna förutsättningar för 
arbetet och säkra riskanalyser med avseende på VRI. 
 

3.1.2. De granskade akutsjukhusens övergripande organisation och ansvarsroller 
 
De två granskade sjukhusen har huvudsakligen konventionella linjeorganisationer, men har 
på senare år även implementerat ett mer flödesbaserat synsätt på vården. Av intervjuer och 
genomgång av verksamhetsplaner/årsredovisningar framgår att implementering av detta 
synsätt sker successivt och med olika tidsaxel på de olika sjukhusen och i de olika verksam-
heterna. Oavsett omfattningen av det flödesorienterade synsättet, så är akutsjukhusens an-
svarsfördelning för patientsäkerhetsfrågor fortfarande huvudsakligen kopplad till den kon-
ventionella linjeorganisationen.  
 
Linjeansvaret för patientsäkerhetsfrågor vilar på verksamhetscheferna och tillsynsansvaret, 
liksom ansvaret att vara medicinskt sakkunnig i patientsäkerhetsfrågor, vilar på chefläkare. 
Chefläkaren är rådgivare och sammankallande i de forum som hanterar patientsäkerhetsfrå-
gor/VRI. På de sjukhus som har flera chefläkare, tillsammans med ansvarig med omvård-
nadskompetens, har en huvudansvaret för den delen av patientsäkerhetsarbetet som avser 
VRI, men genom att de olika delarna av patientsäkerhetsarbetet gränsar till/överlappar 
varandra så har alla chefläkare delaktighet. Linjeorganisationen har förvisso tolkningsföre-
träde i resursfrågor men chefläkaren utfärdar vid behov ¨chefläkarbeslut¨, vilka efterlevs och 
respekteras.   
 
De SLL-övergripande forum som utgörs av Hygienkommitté respektive Patientsäkerhets-
kommitté, motsvaras på akutsjukhusen av Hygienråd/Hygienkommitté respektive Patientsä-
kerhetsråd/Patientsäkerhetskommitté. Hygienråden arbetar huvudsakligen med riktlinjer och 
policies och är rådgivande till chefer och ledningsgrupper.  
 
VRI är en av målindikatorerna för målrelaterad ersättning och redovisas på sjukhusen kvar-
talsvis-halvårsvis. Härtill kommer resultatet av den nationella punktprevalensmätningen 
(PPM) vår och höst, vilken uppmärksammas i ledningsgrupperingarna.  Akutsjukhusen köper 
tjänster från hygiensjuksköterskor och hygienläkare vilka är anställda på Enheten för Vård-
hygien på HSF. Denna köpta tjänst är avtalad mellan HSF och respektive sjukhus till innehåll 
och omfattning. Det finns visserligen centrala rekommendationer gällande omfattningen av 
och innehållet i den köpta tjänsten, men variationer föreligger mellan de olika avtalen.  
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Det föreligger således en rad övergripande likheter mellan sjukhusen vad gäller struktur för 
patientsäkerhetsarbetet/arbetet med VRI samt funktioner för detta arbete, men samtidigt be-
skrivs en långtgående decentralisering inom landstinget. Detta gör det möjligt för sjukhusen 
att själva utforma detaljer i sitt arbete utifrån specifika behov, men ställer samtidigt krav på 
den samlade ledningen och styrningen för att säkerställa resultatutveckling. 

3.1.3. Specifika kommentarer för respektive sjukhus 

Karolinska Universitetssjukhuset 

I verksamhetsplaner/styrkort för sjukhuset och för många verksamheter finns mål för VRI och 
uppföljning sker halvårsvis på nivåerna sjukhus, division samt verksamhet. Resultatredovis-
ningen är övergripande och i många verksamheter visas att nivån för VRI ligger högt och 
skall reduceras, vilket dock lyckats i begränsad utsträckning. Några verksamheter har redu-
cerat VRI påtagligt, men dessa resultat får begränsat genomslag i sjukhusets sammanlagda 
resultat.  
 
Alla verksamheter genomför standardiserad patientsäkerhetsdialog mellan centrala resurs-
personer och verksamhetsföreträdare ungefär var 12-18:e månad.  
 
Som främsta forum för frågor rörande VRI finns sjukhusets hygienråd. En av chefläkarna är 
ordförande i rådet och stf omvårdnadschef är sekreterare och sammankallande. Övriga del-
tagare är representanter för utvalda verksamhetsområden, Vårdhygien och Karolinskas 
Stramagrupp. Rådet träffas sex gånger per år. Rådet har upprättat en handlingsplan mot VRI 
och under 2012 görs särskilda satsningar riktade mot riskfaktorer för VRI, t.ex. utbildningar i 
urinkateterskötsel. Andra fora med relevans för VRI är den lokala Strama-gruppen samt nät-
verket med divisionernas vårdutvecklingssamordnare.  
 
Flera verksamheter arbetar med åtgärdsplaner för att komma till rätta med problemen.  
Dessutom genomförs fördjupad statistisk bearbetning på sjukhusets enhet för vårdhygien av 
data från bland annat PPM. Andra analyser syftar till att bättre kunna avgöra vad som är 
undvikbart genom att skilja på faktorer vilka beror på t.ex. ingrepp, brister i hygien hos per-
sonal, patienten själv eller anhöriga (exogena faktorer) och vilka som beror på patientens 
grundsjukdom(ar), immunbrister m.m.(endogena faktorer). PPM visar att följsamheten till 
klädregler successivt ökat men att följsamhet till basala hygienrutiner inte ökat under senaste 
åren. Sjukhuset har tecknat avtal med Vårdhygien och köper hygienskötersketjänster och 
hygienläkare. Dessa stödjer sjukhusets verksamheter i hygienfrågor, genomför hygienronder 
och utbildningar för personalen. 
 
Vidare står det i verksamhetsplanen för sjukhuset liksom för verksamheterna att ett mål är en 
högsäkerhetskultur. Arbetet bedrivs inom många områden, och innebär framförallt en ökad 
medvetenhet om risker, ett systematiskt och proaktivt riskförebyggande arbete, ett öppet och 
tillåtande klimat och en benägenhet att rapportera och lära av avvikelser.  Viktiga exempel är 
också det ovan beskrivna analysarbetet för att fördjupa kunskapen samt ett antal FoU-
arbeten, vilka även omfattar samarbete med externa parter (främst anges Kungliga Tekniska 
Högskolan, KTH, och Karolinska Institutet, KI) 
 
Användningen av mer eller mindre välgrundade och schablonmässiga förklaringsmodeller 
gällande utfall i PPM har avtagit över tid och i takt med att den allmänna kunskapen inom 
ämnesområdet på senare år har ökat. Sjukhusets verksamhetsprofiler gör att patienter med 
försvagat immunsystem (immunosuppression) på grund av sjukdom och/eller behandling, är 
en av sjukhusets viktigaste riskfaktorer för VRI. Byggnation och ombyggnation på sjukhusets 
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område, har i några fall misstänkts bidragit till VRI hos patienter med försvagat immunför-
svar.  

Södersjukhuset 

Sjukhuset har 2½ chefläkare varav en har ansvarsområdet patientsäkerhet. Vidare finns det 
en kvalitetssamordnare som har ansvaret att samordna sjukhusets kvalitetsarbete och upp-
följningen av kvalitetsindikatorerna som ingår i vårdavtalet. Sjukhuset har tecknat avtal med 
Vårdhygien och köper hygienskötersketjänster och hygienläkare. Dessa stödjer sjukhusets 
verksamheter i hygienfrågor, genomför hygienronder och utbildningar för personalen.  
 
Som främsta forum för frågor rörande VRI finns den lokala hygienkommittén. En av cheflä-
karna är ordförande i kommittén. Övriga deltagare är representanter för alla verksamhetsom-
råden, kvalitetssamordnaren samt Vårdhygien. Kommittén träffas två gånger per termin. 
Chefläkaren har kontinuerlig kontakt med kvalitetssamordnaren. Andra forum med relevans 
för VRI är den nyligen startade STRAMA-gruppen samt vårdutvecklingsnätverket.  
 
Det mål som är styrande är det som finns i vårdavtalets kvalitetsindikatorer vilket innebär att 
sjukhuset ska följa utvecklingen av VRI. Utöver mål kring basala hygien- och klädrutiner finns 
inga andra VRI-relaterade mål formulerade i de olika styrperspektiven. Sjukhuset har inte 
definierat en målnivå för andelen patienter som drabbas av VRI, men arbetar med de fak-
torer som den etablerade kunskapsfronten definierat som viktiga.  
 
Sjukhuset följer resultaten och enligt den senaste PPM ligger Södersjukhuset på 8.2 % vilket 
är i paritet med riksgenomsnittet för liknande sjukhus (8.2%). Journalgranskning med GTT 
(Global Trigger Tool) visar att av de vårdskador som identifieras är VRI den vanligaste. Mot 
den bakgrunden kommer Södersjukhuset att göra en satsning under 2012 för att få ned fre-
kvensen av VRI. Sjukhuset har inte identifierat några specifika riskområden förutom de av 
SKL identifierade områdena postoperativa sårinfektioner, urinvägsinfektioner och infektioner 
vid centrala venösa infarter. 
 
I övrigt har sjukhuset ökat städfrekvensen och arbetat med att förtydliga gränsdragningen 
mellan vårdpersonal och städpersonal. Chefläkaren betonar att chefläkaren och hygienper-
sonalen har en stabsroll d.v.s. stödjande och att huvudansvaret är och ska vara i linjen.  
 
Södersjukhuset har för 2012 pekat ut området vårdrelaterade infektioner som ett prioriterat 
område (2011 var det tillgänglighet) med en speciell arbetsgrupp bestående av chefläkare, 
kvalitetssamordnare, ett par linjechefer och en hygiensköterska. Bland aktiviteterna kan 
nämnas förbättringsskola med tema VRISS1 med team från alla verksamhetsområden, aktivi-
teter i samband med handhygiendagen och speciella satsningar på områdena UVI, sårinfekt-
ioner och pneumonier. Vad satsningen innebär för respektive verksamhet var vid intervjuerna 
på verksamhetsnivå i april inte känt, mer än att det är ”något på gång”. 

3.2. Arbetet med vårdrelaterade infektioner på verksamhetsnivå 
Inom ramen för granskningen har vi kartlagt arbetet och styrningen vid de två verksamhets-
områdena kirurgi respektive medicin. De olika kirurgiska och medicinska verksamhetsområ-
dena är samorganiserade i två divisioner (MK1 och MK2) på Karolinska universitetssjukhuset 
och bildar två verksamhetsområden (kliniker) vid Södersjukhuset. Ansvarsfördelningen och 
ansvarsrollerna vid de båda sjukhusen liknar varandra och sammanfattas i nedanstående 
tabell. 
 
 
                                                 
1 Förkortning för ”Vårdrelaterade infektioner ska sänkas” 
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Verksamhetschef  Är helhetsansvarig för den verksamhet som bedrivs och därmed an-
svarig för vilken nivå som arbetet med patientsäkerhet och vårdrelate-
rade infektioner håller. Verksamhetschefen rapporterar till VD enligt 
interna styrmodellen VBS (Södersjukhuset) respektive divisionschefen 
(Karolinska Universitetssjukhuset). 
 

Avdelningschefer 
(Södersjukhuset) 
 
Chefsjuksköterskor 
Vårdchefer  
(Karolinska) 

Är arbetsledande och har därför en central roll när det gäller den kultur 
som råder på avdelningarna avseende efterlevnad av hygienregler. 
Inom internmedicin på Södersjukhuset finns även en roll som kallas 
enhetschef som har en arbetsledande roll utan personalansvar. Däri-
genom har enhetschefen en kulturskapande roll bland vårdpersonalen. 
 

Sektionschefer  För läkargrupperna finns på motsvarande sätt sektionschefer som kan 
anses ha en kulturskapande roll för yrkesgruppen läkare.  
 

Vårdutvecklare 
 
 
 
 
 
Vårdutvecklings-
samordnare 

Har en stödjande roll och sammanställer resultatet av mätningarna i 
samverkan med kvalitetssamordnare. En annan roll är att vara sam-
manhållande för hygienombuden/hygienansvariga. (Se nedan) 
Vårdutvecklaren företräder ofta verksamhetschefen i sjukhusets hygi-
enkommitté (Södersjukhuset).  
 
På Karolinska finns vårdutvecklingssamordnare på divisionsnivå, som 
stöd för divisionschefen och verksamhetscheferna, samt samordnare 
för verksamhetsområdenas kvalitetsansvariga. 

Hygienombud Bland omvårdnadspersonalen finns det på varje avdelning en sjukskö-
terska eller en undersköterska som utsedd som hygienombud eller 
som hygienansvarig. Hygienombudens främsta roll är att administrera 
PPM-mätningarna som görs för att mäta antalet vårdrelaterade infekt-
ioner samt följsamheten till hygien- och klädrutiner. 
 
Hygienombuden introducerar nyanställda i hygienfrågor och rapporte-
rar brister till avdelningscheferna.  
 

Hygiensköterskor 
och hygienläkare 

Hygiensjuksköterskor och hygienläkare från avdelningen Vårdhygien 
på HSF arbetar mot respektive akutsjukhus. Att vara kunskapsstöd vid 
förfrågan från verksamheterna är den främsta uppgiften, därutöver har 
de en utbildande och statistiksammanställande roll. Dessutom stödjer 
de hygienombuden vid klinikerna då PPM-mätningarna ska genomfö-
ras. Hög beredskap finns för att prioritera insatser ad hoc vid miss-
tänkta eller manifesta utbrott av VRI. 

 

3.2.1. Övriga iakttagelser på verksamhetsnivå – Karolinska universitetssjukhuset 
 
På Gastrocentrum med integrerad verksamhet för medicinska och kirurgiska patienter inter-
vjuades hygiensjuksköterska, chefssjuksköterskor samt verksamhetschefer. Verksamheterna 
finns både i Solna och på Huddinge och är väl etablerade sedan ett flertal år. Resultaten för 
VRI enligt PPM har varit väsentligen oförändrade på senare år. Merparten av de intervjuade 
anger att patienterna till följd av nya behandlingsformer och sjukdomsutveckling nu är sju-
kare än tidigare och att vårdplatsbristen är alltmer påtaglig. Man beskriver en tydlig utveckl-
ing mot alltmer högspecialiserad vård. 
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Forum för patientsäkerhetsfrågor är utöver ordinarie ledningsgrupper det centrumövergri-
pande Patientsäkerhetsrådet samt chefläkarens möten med första linjens chefer. Nätverk för 
dem med riktade uppdrag inom patientsäkerhet/vårdhygien/VRI på sjukhuset och mellan 
verksamheterna inom divisionerna är viktiga. 
 
Hygiensjuksköterskan är anställd av HSF, men fullgör genom avtal sina arbetsuppgifter på 
Karolinska sedan många år. Arbetet fullgörs i båda sjukhusbyggnaderna och rollen är rådgi-
vande, ej myndighetsutövande. Arbetsområdet är omfattande och innefattar fler verksamhet-
er än Gastrocentrum. Huvuduppgifter är att arbeta med kunskapsbildning och i konkreta in-
satser vid utbrott av VRI, och endast i mindre utsträckning med förebyggande åtgärder. En 
gång per halvår sammanställs information i rapporter, och beroende på aktuellt behov är 
fokus mot olika områden och olika ledningsgrupper eller andra grupperingar. För genomfö-
rande av arbetet är nätverk av central betydelse: med infektionsansvarig läkare i varje verk-
samhet, med vårdutvecklingsledare i varje verksamhet och med vårdhygienansvariga på alla 
enheter. VRI finns med i verksamheternas/divisionernas forum för kvalitets- och patientsä-
kerhetsarbete, men det finns inte separata övergripande forum för VRI. Merparten av de in-
tervjuade beskriver att man har god hjälp av hygiensköterskan, och framförallt som expert-
hjälp vid riktade behov i samband med utbrott. 
 
Vårdenhetscheferna har relativt kort tid på sina uppdrag. Det dagliga arbetet är präglat av 
operativa frågor mot bakgrund av stor brist på vårdplatser samt stort behov av extra inhyrd 
personal. Uppdraget är att följa riktlinjer inom patientsäkerhetsområdet och arbetet beskrivs 
som huvudsakligen reaktivt. Det finns inte tydliga riktlinjer om vad som skall rapporteras till 
verksamhetscheferna, men allvarligare fall och utbrott rapporteras alltid och då blir man lyss-
nad på. Hygiensjuksköterskan bistår med de resultat som skall informeras till underställda 
medarbetare, men för övrigt får man begränsad information uppifrån organisationen. En be-
tydande del av det operativa arbetet i vårdhygienfrågor genomförs av vårdutvecklingsledare 
och vårdhygienansvariga (se ovan) och vid behov skall handlingsplaner upprättas.  
 
Patientsäkerhetsfrågor finns tydligt med i det inskolningsschema som finns för all nyanställd 
personal, men svårigheter finns med det relativt stora antal roterande medarbetare från in-
hyrningsföretag. Tyngden i det dagliga arbetet gör det svårt att genomföra alla mätningar 
som skall göras i det dagliga arbetet. Man uppger att återkoppling är sparsam från dem i 
verksamheterna som är ansvariga för arbetet med kvalitetsregister.  
 
Utbildning och riktade insatser mot VRI sker främst vid anhopade fall eller utbrott. För några 
år sedan hade man stora problem med MRSA, vilket krävde riktade insatser. Man har också 
haft problem med VRE, men endast få fall av calici-virus (s k vinterkräksjuka). 
 
Verksamhetscheferna för medicin, kirurgi respektive omvårdnad beskriver sitt uppdrag som 
¨ansvar för patientsäkerhet och kvalitetsfrågor¨. Det innebär bland annat att implementera 
sjukhusets policy med förebyggande arbete och tillse att regler efterföljs. Vidare skall resultat 
redovisas och handlingsplaner upprättas (oavsett resultat). Kvartalsvis rapportering till divis-
ionschefen och verksamheternas kvalitetsansvariga är behjälpliga med att ta fram dessa 
rapporter. Vid ett tillfälle per kvartal genomförs en utvidgad PPM av avdelningsläkare till-
sammans med sjuksköterskor som går igenom samtliga inneliggande patienter noga och 
sammanställt resultat redovisas. Alla resultat som verksamhetscheferna rapporterar uppåt, 
rapporteras även nedåt i organisationen. 
 
Sjukhuset använder strukturerad journalgranskning som metod och med hjälp av det utveck-
lade IT-stödet under senaste året. Detta har flera syften men kan även användas för att 
spåra vårdrelaterade infektioner. 
 
Hygiensjuksköterskan anlitas vid behov, främst vid utbrott av VRI eller behov av utbildning. 
All nyanställd personal genomgår allmän utbildning och nya chefer får en fördjupad utbild-
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ning i hygienfrågor. Verksamhetscheferna efterfrågar fler tydliga riktlinjer utfärdade av hygi-
ensjuksköterskan.  

3.2.2. Övriga iakttagelser på verksamhetsnivå - Södersjukhuset 
De båda verksamhetsområdena kirurgi och intermedicin innefattar fler subspecialiteter än 
vad som är fallet på Gastrocentrum vid Karolinska universitetssjukhuset som bedriver en 
relativt större andel högspecialiserad vård. Inom kirurgi ingår övre-, nedre bukkirurgi, kärlki-
rurgi samt akutkirurgi. Inom Medicincentrum ingår gastroenterologi, endokrinologi, hemato-
logi, neurologi, akut internmedicin och lungmedicin. Verksamhetschefer och avdelningsche-
fer samt några andra nyckelpersoner har intervjuats. 
 
Styrningen och uppföljningen vid de båda verksamhetsområdena visar flera gemensamma 
drag. Det som är gemensamt är rapporteringen uppåt i organisationen. Som beskrevs tidi-
gare i rapporten skall alla sjukhus rapportera resultat kring kvalitetsindikatorerna där två av-
ser vårdrelaterade infektioner. Det gäller resultaten av de båda PPM-mätningarna. 
 
Internt på Södersjukhuset har måttet basala hygien- och klädrutiner lyfts fram i sjukhusets 
styrperspektiv. Målnivåerna är 75 % följsamhet till hygienrutinerna och 95 % till klädrutinerna. 
Båda klinikerna klarar målet för klädrutiner men inte hygienrutiner. Det främsta skälet anges 
vid båda klinikerna vara att föreskriven handdesinfektion är svår att efterleva. Båda klinikerna 
använder dessutom strukturerad journalgranskning för att bland annat mäta andelen vårdre-
laterade infektioner genom ett stickprov. Hematologsektionen2 inom medicin går igenom 
samtliga journaler varje vecka för att registrera VRI och därmed har de total överblick över 
dessa infektioner. Förebyggandet av VRI är extra viktigt för denna patientkategori eftersom 
många är immunsvaga varför infektioner kan få allvarliga konsekvenser. Andelen VRI vid 
hematologisektionen ligger på mellan 3 och 4 % vilket är lågt jämfört med övrig vård. Det kan 
i denna rapport inte klarläggas om denna låga andel beror på vårdens specifika karaktärs-
drag eller på den förhållandevis intensiva bevakningen och det förebyggande arbetet. 
 
Vidare framkommer i intervjuerna vid båda verksamheterna att anledningen till att målet för 
efterlevnad av klädrutinerna uppnås beror på den kulturförändring som ägde rum runt 2006 
då de nationella bestämmelserna för sjukvårdspersonalens klädsel trädde i kraft. Efter att de 
börjat gälla har också introduktion och utbildningar vid sjukhuset frekvent tagit upp vikten av 
att ha rätt kläder och att klockor och smycken inte skall bäras i sjukvårdsarbetet. 
 
När det gäller frågan om vad som är undvikbart, finns det ingen speciell uppfattning eller nå-
got ställningstagande på verksamhetsnivå. De intervjuade avdelningscheferna i den kirur-
giska verksamheten framhåller visserligen att de försöker tänka i termer av att det mesta är 
undvikbart men att det beror på var infektionen uppstår och i vilket moment i vårdprocessen. 
Det innebär att det är viktigt att identifiera vem som kan undvika att det uppstår en VRI. I in-
tervjuerna förekommer också resonemang om att synen på hur mycket som är undvikbart 
eller en naturlig del av sjukvården (komplikation) skiljer sig mellan olika yrkesgrupper. Vem 
som har rätt är en diskussionsfråga men klart är att det på verksamhetsnivå inte finns någon 
definierad målnivå för VRI och att det delvis beror på olikheterna att se på problemet med 
definitionen av vad som är undvikbart..  
 
En ytterligare iakttagelse vid Södersjukhuset är att båda verksamheterna (i likhet med större 
delen av sjukhuset) har anställt kökspersonal och upphört med att servera maten i form av 
buffé. Detta har inneburit att omvårdnadspersonalen inte behöver hoppa mellan kökssysslor 
och patientsysslor i lika hög grad och att risken för smittspridning via maten därigenom mins-
kat.  
 
                                                 
2 Hematologi – vård av patienter med blodsjukdomar 
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Städning har som tidigare beskrivits intensifierats vid Södersjukhuset. En central plan för att 
säkerställa storstädning på samliga enheter varje år har sjösatts under 2011. Intervjuad hy-
giensköterska uppger dock att vårdhygien inte på ett systematiskt sätt är en remissinstans 
vid revidering av städrutinerna vid sjukhuset vilket är fallet vid flera andra landsting. 
 
Södersjukhuset köper tjänsterna hygienläkare samt hygiensköterska från HSF på motsva-
rande sätt som Karolinska Universitetssjukhuset gör. Uppdraget är i huvudsak expertrådgiv-
ning till chefer och medarbetare samt utbildningsinsatser och fullgörs enligt önskemål från 
linjecheferna. Intervjuerna vid de båda verksamhetsområdena vid Södersjukhuset visar att 
tillgängligheten till hygiensköterskornas tjänster, då behov uppstår, är mycket god. De agerar 
snabbt då allvarligare smitta identifierats eller befaras vilket gör att de handlingsprogram som 
finns framtagna snabbt kan sättas i verket och på ett riktigt sätt. 
 
Uppdraget för hygienombuden framstår som tydligare formulerat vid kirurgkliniken än vid 
medicinkliniken. Någon generell rollbeskrivning har inte sjukhuset tagit fram. 
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4. Slutsatser 
 

4.1. Organisationsstruktur och arbetsformer centralt 
 
När det gäller det arbete som sker utifrån de statliga medel som skjuts till för patientsäker-
hetsarbetet (¨patientsäkerhetsmiljarden¨) så är det främst IT-stödet och infektionsverktyget 
som är de aktiviteter som närmast är kopplat till VRI. För övrigt finns det inget specifikt upp-
drag för någon enhet inom HSF att svara för VRI-frågorna, vilket i sig inte är anmärknings-
värt.  Enheten Smittskydd/Vårdhygien/Strama kommer naturligt in på VRI eftersom alla tre 
delområden är kopplade till VRI. Smittskyddsläkaren som är chef för enheten har ett lagstad-
gat ansvar att följa avvikelser vid sjukhusen och rapportera till Socialstyrelsen i de fall någon 
verksamhet inte klarar av att vidta nödvändiga åtgärder vid avvikelse. Enheten e-hälsa och 
strategisk IT ansvarar för införandet av Infektionsverktyget och Medicinsk stab har utveckl-
ingsresurser som kan kopplas in mot området VRI. 
 
Vi tolkar de olika uppfattningarna om huruvida den nuvarande organiseringen vid HSF är 
tydlig eller ej som att det finns förbättringar att göra. Omfattningen av VRI och det faktum att 
nivån inte sjunker ställer krav på en prioriterad översyn av den centrala stabsorganisationen 
och arbetsformer samt uppdrag för att komma tillrätta med situationen och stärka arbetet 
med att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ingen av de intervjuade har något uttalat för-
hållningssätt till landstingets nollvision för vårdskador. 
 
Chefläkargruppen i landstinget träffas regelbundet i olika forum och härtill finns en hög be-
redskap för möten eller telefonkonferenser ad hoc, men intervjupersoner beskriver att grup-
pens samlade kompetens inte används taktiskt och strategiskt fullt ut. Vår bedömning är att 
denna grupp tillsammans med den centrala stabsresursen på HSF utgör en betydande kom-
petens (även i nationell jämförelse). Denna sammanlagda resurs skulle sannolikt kunna an-
vändas bättre med tydligare infrastruktur och tydligare uppdrag visavi området VRI. 
 
Genom intervjuer och dokumentstudier i föreliggande granskning framstår bilden tydligt att 
sjukhusen har patientsäkerhet/VRI tydligt på agendan. Däremot är bilden otydlig av hur prio-
riterad frågan verkligen är i uppdraget ¨uppifrån¨. Beslutet om årlig reduktion av VRI med 20 
% är inte spritt och förankrat som man kan förvänta gällande ett högprioriterat område.  
 

4.2. Målstyrning och incitamentsstruktur 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har ett övergripande mål att reducera VRI med 50% 
under några år. Stockholms läns landsting har ett övergripande mål att reducera VRI med 
20% årligen men detta mål grundar sig på ett beslut vars bakgrund och underlag inte kan 
förklaras av flera av de intervjuade. Därmed kan beslutet inte anses vara förankrat hos flera 
av dem som inom SLL är nyckelpersoner i stab och linje och har ansvar för att nå målet.   
 
Målet att reducera VRI finns med i sjukhusens och de granskade verksamheternas styrkort. 
Måltalen kan dock variera. I årsredovisningar och verksamhetsberättelser konstateras att 
man oftast inte uppnått målen. Patientsäkerhetslagstiftningen förskriver numera att patient-
säkerhetsberättelse skall skrivas årligen. Vår bedömning är att kravet på patientsäkerhetsbe-
rättelse innebär ett viktigt utökat krav på redovisning av alla former av patientsäkerhetsar-
betet, vilken kan ge en grund för att skapa nödvändiga flerårsplaner (vilka oftast saknas 
idag). 
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En av landstingets kvalitetsindikatorer i avtalen med sjukhusen avser VRI. Kravet för att må-
let ska vara uppfyllt är att VRI mäts och resultatet följs upp. Vid intervjuerna framkommer viss 
tveksamhet kring värdet av denna typ av incitamentsstruktur, eftersom den kan leda till ytter-
ligare uppförsbacke för den verksamhet som redan är resursmässigt pressad. Vidare fram-
kommer att sanktionsmöjligheter på chefsnivå sällan tillgrips. Vid de regelbundna uppfölj-
ningsmötena på ledningsnivåerna kvartalsvis, fokuserar man alltid på de områden där det 
finns en bristande måluppfyllelse. Det kan noteras i sammanhanget att de två VRI-relaterade 
indikatorerna är svåra att misslyckas med eftersom de endast kräver att mätningar görs och 
resultat redovisas.  
 
Vår bedömning är att arbetet med handlingsplaner och deras uppföljning måste göras till-
räckligt kraftfullt för att man skall kunna nå målen. Däremot finner vi en hög beredskap att 
agera effektivt vid mer påtagliga akuta incidenter, som akuta anhopade utbrott av infektioner. 
 
Mot bakgrund av intervjuer och genomgång av verksamhetsplaner och verksamhetsberättel-
ser/årsredovisningar ges intrycket av ¨avtrubbning¨ gällande offensivt förhållningssätt till de 
uppsatta målen. Inför både 2010 och 2011 beskrivs VRI som ett prioriterat område med bris-
tande måluppfyllelse, och PPM under båda dessa år bekräftar att man generellt sett inte har 
uppnått målen. Detta beror sannolikt på en kombination av brister i målformulering som i 
själva arbetet för att nå målen. Första steget bör vara ett omtag avseende övergripande led-
ning och styrning av VRI-frågan och därmed målformulering. Härefter behöver ett samlat 
omtag göras avseende ledningen av det konkreta arbetet som görs på sjukhusen inklusive 
en omprövning av resursallokering för att säkerställa att man vänder utvecklingen.  
 
Inom området patientsäkerhet är det svårt att skapa incitamentsstruktur som förenar verk-
samhetsstyrning med ekonomistyrning. Sådana strukturer kan även vara kontroversiella. 
Dagens incitamentsstruktur inom SLL är troligtvis otillräcklig och behöver ses över för att 
bidra till ett kraftfullt arbete för att reducera VRI. En översyn av både central stabsorganisat-
ion och uppdrag för att komma tillrätta med situationen och vända utvecklingen behövs. Flera 
av de intervjuade kommer med olika förslag till incitament på sjukhus- respektive verksam-
hetsnivå och även om en del av dessa förslag diskuterats i olika forum, så beskrivs en av-
saknad av ett konkret arbete med incitamentsstruktur.  
 

4.3. Patientsäkerhetskultur 
Begreppet återfinns i en rad måldokument och i något varierande omskrivning. Karolinska 
universitetssjukhuset har förstärkt begreppet till högsäkerhetskultur. Att införa en patientsä-
kerhetskultur är helt i enlighet med direktiv i lagar och föreskrifter, och begreppet har i sig en 
självklar tyngd. Skapandet av en patientsäkerhetskultur anges också som ett mål i landsting-
ets budget. Dessutom är begreppet relevant och användbart i kontakten med både chefer 
och medarbetare i vården eftersom det knyter an till en självklar värdegrund för vårdens 
kärnverksamheter. Däremot har användandet av begreppet högsäkerhetskultur ingen kopp-
ling till den nationellt vedertagna terminologin. Användandet av sådana begrepp riskerar att 
leda till en slags begreppsinflation med förstärkningsord. 
 
Det faktum att minskningen uteblivit under flera år gällande VRI under flera år kan dock på-
verka trovärdigheten i målet att införa en patientsäkerhetskultur. Detta faktum blir sannolikt 
mer påtagligt ju längre det dröjer innan resultat kan ses. 
 
Begreppet patientsäkerhetskultur behöver definieras tydligare och på ett trovärdigt sätt så att 
det stämmer med den värdegrund som vägleder dem som arbetar inom hälso – och sjukvår-
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den. Sannolikt behöver ett övergripande mål brytas ner i realistiska delmål vilka skall uppnås 
successivt under några år. 
 
Denna granskning visar att en aspekt av säkerhetskulturen har förbättrats och det gäller ef-
terlevnad av klädregler och det berodde på en kombination av nya nationella föreskrifter och 
en fokusering på frågan från sjukhusens sida åren efter det att riktlinjerna infördes. 
 

4.4. Kunskapsområdet patientsäkerhet 
När kunskapen om VRI och dess orsakssamband ökat på senare år, ser man tydligt att detta 
är ett kunskapsområde med ett antal viktiga implikationer för ledning och styrning av vården. 
Mot bakgrund av att SLL sammanlagt har en betydande kompetens i de centrala staberna på 
HSF tillsammans med staberna på de olika sjukhusen finns goda förutsättningar för att arbe-
tet med VRI kan samordnas och ges styrka.  
 
Kunskapsområdet består av flera delar utöver det som ryms inom ¨vetenskap och beprövad 
erfarenhet¨. Det är viktigt att denna kunskap används när avtal skrivs av bestäl-
lare/upphandlare så, att viktiga aspekter på patientsäkerhet/VRI beaktas. I dagens läge an-
vänds kunskap om patientsäkerhet vid större upphandlingar och mer omfattande avtal (t.ex 
upphandling av vård på större vårdenheter), men det är viktigt att använda kunskapen även 
vid mindre omfattande avtal (t ex städning på mindre enheter). Vidare måste kunskapsbild-
ningen utvecklas genom att bygga kunskap om hur olika utformning av avtal påverkar resul-
tat gällande VRI. 
 
Vårdens stora databaser ger stora möjligheter till kunskapsbildning. Analysarbete sker på 
HSF och bland annat på Karolinska Universitetssjukhuset. IT-stöden behöver utvecklas för 
att kunna göra analyser mer rutinmässigt och ge återkoppling i realtid. Speciella svårigheter 
för lärandet är bland annat orsakssambanden för VRI och det faktum att man har en s.k. la-
tensperiod från smitta till symtom. Väl fungerande IT-stöd är en förutsättning. 
 
Vår bedömning är att det behövs ett övergripande inriktningsdokument inom SLL vilket täck-
er så mycket som möjligt av kunskapsområdet och behovet av IT-stöd samt tydliga uppdrag. 
Landstingets ambition med det pågående arbetet med handlingsprogram bör vara att fylla 
detta behov.  
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5. Sammanfattande svar på syftet och revisionsfrågorna 
Granskningens övergripande syfte är att svara på frågan om styrkedjan från Landstingsfull-
mäktige till de kliniska verksamheterna, när det gäller arbetet med att reducera de vårdrelate-
rade infektionerna, är ändamålsenlig. Granskningens resultat visar att så inte är fallet.  
 
Avseende landstingsfullmäktiges mål finns det knappast någon styrkedja att tala om. Det kan 
inte i en organisation finnas tydliga styrkedjor för varje enskild delfråga men frågan om vård-
relaterade infektioner är av så stor betydelse och så prioriterad av fullmäktige att koordine-
rade aktiviteter av linje och stab samt att skarpare nedbrutna mål och uppföljning är att för-
vänta. Vid sjukhusen finns sedan flera år etablerade funktioner som i vissa avseenden ut-
vecklats och förbättrats men inte utifrån några utfästelser att VRI ska minska.  
 
Granskningen visar att organiseringen av stabsresurserna vid HSF inte fullt ut matchar VRI-
frågans uppenbara dignitet. I 2010 års budget beräknas kostnaderna för vårdrelaterade in-
fektioner uppgå till närmare 1,5 miljarder kronor och 10 % av antalet patienter i heldygnsvård 
upptar en plats på grund av infektion orsakad av sjukvården. En minskning av andelen VRI 
skulle därmed få mycket positiva effekter på vårdkonsumtionen. Även om det inte finns något 
vedertaget svar på frågan om vad som är undvikbart visar exempel från enskilda verksam-
heters satsningar att nivån går att påverka. I ljuset av detta finner vi det anmärkningsvärt att 
det centrala VRI-arbetet och styrningen av frågan inte haft en mer framskjuten plats i upp-
drag och organisation. Än mer anmärkningsvärt blir det då landstingsfullmäktiges uttalade 
intentioner är så tydliga som de är. 
 
Det som kan skönjas och som, om det leds framgångsrikt, skulle kunna förbättra situationen 
är det handlingsprogram som är under utveckling. Det krävs dock omfattande arbete för att 
handlingsprogrammet ska påverka förekomsten av VRI eftersom det till stor del handlar om 
en kulturfråga. Eftersom handlingsprogrammet inte är beslutat ännu kommenteras det inte 
detalj i denna rapport men det utkast som föreligger är ambitiöst när det gäller att ringa in 
problemområdet och behovet av kunskapsstyrning. Däremot är inslaget av nya aktiviteter 
eller metoder begränsat. Fokuset är att reda ut och förtydliga ansvarsförhållanden.  
 
Granskningen visar också att arbetet på sjukhusnivå och på verksamhetsnivå inte har någon 
koppling alls till de av landstingsfullmäktige uppsatta målen. Om de överhuvudtaget är kända 
så har dessa målsättningar inte några avtryck i arbetet på operativ nivå. De exempel på 
framgångsrikt arbete på operativ nivå som identifierats i denna granskning har åstadkommits 
av andra skäl som exempelvis den lokala ledningen eller av någon eldsjäl bland chefer 
och/eller medarbetare. Landstinget behöver använda dessa goda exempel på ett mer syste-
matiskt sätt än vad fallet är nu. 
 
Denna slutsats dras utifrån frågeställningen som syftar på kopplingen mellan landstingsfull-
mäktiges mål och verksamheten. Slutsatsen dras trots att det sker arbeten på sjukhusnivå 
och trots att både Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset 2012 har vårdrelate-
rade infektioner som ett fokusområde. Sjukhusens arbete i detta avseende bedöms vara 
tämligen marginellt i förhållande till frågans dignitet och landstingsfullmäktiges målsättningar. 
 
När det gäller Socialstyrelsens riktlinjer för ledningssystem SOSFS 2011:9 och den nya be-
toningen på riskanalyser är vår bedömning att sjukhusen med olika former av strukturerade 
journalgranskningsmetoder är i färd med att komplettera PPM-mätningarna och kompensera 
dess metodologiska brister. Däremot återstår arbete för att på verksamhetsnivå svara upp 
emot kravet att identifiera specifika risker avseende vårdrelaterade infektioner. 
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Kortfattade svar på revisionsfrågorna ges nedan. 
 

5.1. Hur arbetar HSN för att stötta och styra sjukhusens arbete? 
HSF har huvudansvaret för kunskapsstyrning inom området såväl på strategisk nivå som på 
operativ nivå. En nyligen genomförd omorganisation syftar till att stärka detta arbete på sikt. 
Linjeorganisationerna på akutsjukhusen har det övergripande huvudsakliga ansvaret för in-
nehåll i och nivå för arbetet med att förebygga VRI liksom att genomföra vård pga av VRI.  
Stabsresurserna från HSF och på akutsjukhusen utgör kompetensstöd för samtliga besluts-
nivåer i linjeorganisationerna.  
 
Efter omorganisationen 2011 har de tidigare resurserna för arbetet förts från LSF till HSF. 
Vid behov kallas tjänstemännen från HSF in som föredragande på LSF. För att ge beslutsfat-
tare och vårdgivare vägledning i arbetet med VRI har en projektledare (medicinsk strateg) 
tillsatts i år och ett handlingsprogram har tagits fram (¨Handlingsprogram för att minska vård-
relaterade infektioner i hälso- och sjukvården¨). Detta handlingsprogram är det enda tecknet 
på att HSN och sjukhusen arbetar i enlighet med fullmäktiges nollvision. 
 
Vårdens ansvar avseende kunskapsstyrning är både att implementera kunskap och att defi-
niera den kunskap som behöver tillföras verksamheten för att uppnå målen. Det operativa 
arbetet vid sjukhusen drivs av linjens chefer och särskilda hygienansvariga med stöd av 
chefläkarresurser och resurser från avdelningen vårdhygien. 

5.2. Är ansvar och befogenheter tydliggjorda på sjukhusen? 
Merparten av de intervjuade linjecheferna anger att man rapporterar resultat uppåt i organi-
sationen och att frågorna finns med på agendan för respektive ledningsgrupp, dock inte som 
en fast fråga vid samtliga möten. Handlingsplaner upprättas för respektive verksamhet. Fo-
kus är mot kvartalsuppföljning och halvårsuppföljning, och mellan dessa finns inte VRI som 
en samlad strategisk och operativ fråga på agendan.  
 
Ansvar och befogenheter på sjukhusen kan sammanfattas enligt följande: 
 
Ansvar och befogenheter ligger huvudsakligen i linjeorganisationen, där uppföljningen även 
redovisas. Det yttersta ansvaret har sjukhusdirektören, men det är uppdraget till verksam-
hetscheferna att ansvara för patientsäkerhet och uppdrag som utgör plattformen. Verksam-
hetscheferna är de som närmast verksamheterna har ett övergripande ansvar för patientsä-
kerhet och kvalitetsfrågor. Linjeorganisationens uppdrag är tydliga. 
 
Expertstöd får linjeorganisationerna på akutsjukhusen dels från HSF och dels från egna 
stabsresurser. På HSF arbetar flera av enheterna med patientsäkerhetsfrågor, men VRI 
handläggs främst på enheten för Smittskydd/Vårdhygien/STRAMA. Vårdhygienläkare samt 
hygiensjuksköterskor med anställning på HSF tjänstgör ute i verksamheterna enligt avtal 
med akutsjukhusen, således genom en köpt tjänst.  
 
Akutsjukhusens egna stabsresurser för expertstöd är chefläkarna (som även har tillsynsan-
svaret) och de vårdutvecklingsledare som finns i samtliga verksamheter samt de vårdhygie-
nansvariga som finns på samtliga enheter. Härtill kommer kvalitetsansvariga vilka bistår ex-
empelvis i samband med redovisning för uppföljning.  
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Stabsresurserna (Avdelningen Vårdhygien) har huvudsakligen ett ansvar för att arbeta med 
uppkomna problem på uppdrag av enskilda enheter och med utbildning. Uppdraget är tydligt 
men bedömningen är att det inte innefattar det förebyggande arbetet i tillräcklig omfattning.  
 
Nätverksbildningar mellan sjukhusen är viktiga och främst då chefläkargruppen från akut-
sjukhusen tillsammans med stabsresursen på HSF. Grupperingarnas ansvar och befogen-
heter är inte tydliga, men man kan fatta ¨chefläkarbeslut¨ vilket brukar respekteras.  
 
Informellt ledarskap kan utövas inom olika vårdyrkesprofessioner, och läkarna har där en 
central roll i många avseenden. Åtgärder mot VRI har inte alltid status som prioriterad fråga i 
läkargrupperna för att motsvara landstingets övergripande mål. Det formella ledarskapet för 
läkarna kan förtydligas avseende både ansvar och befogenheter i dessa avseenden. 
 
Sammanfattningsvis är ansvar och befogenheter relativt tydliga på sjukhusen men vad som 
ska uppnås är ganska otydligt och inte kopplat till landstingsfullmäktiges mål. 

5.3. Har sjukhusen utarbetat mål och handlingsplaner för arbetet med VRI? 
Sjukhusen arbetar med frågan i ett kontinuerligt arbete och med en speciell betoning under 
2012. Det finns inga handlingsplaner som definierar en viss önskad nivå utan är mer av ka-
raktären att definiera roller och ansvar samt att initiera vissa kunskapsberikande aktiviteter. 
Därför bedöms kopplingen till landstingets tydliga målsättning vara svag. Det område där det 
finns konkreta målnivåer gäller följsamhet till basala hygien- och klädrutiner. 
 

5.4. Genomförs uppföljning och utvärdering av arbetet med VRI, av HSN och sjukhu-
sen, så att konsekvenserna av VRI uppmärksammas? 

 
Sammantaget ligger nivån för VRI oförändrad vid de senaste årens punktprevalensmätningar 
(PPM). Det finns exempel på framgångsrikt arbete för att reducera frekvensen av VRI, men 
det är begränsat för att ge genomslag i de sammanlagda resultaten p.g.a. de stora volymer-
na av vård. Däremot visar mätningar avseende följsamhet till hygienregler samt klädregler att 
en förbättring skett de senaste åren, och främst gäller detta klädreglerna. 
 
En oförändrad frekvens för VRI i akutsjukhusens resultatredovisning vittnar om begränsad 
framgång i arbetet med att reducera VRI. En del verksamheter på de granskade sjukhusen 
är mer framgångsrika i sitt arbete, men genomslaget syns inte i sjukhusens samlade redo-
visning.  
 
Uppföljning sker på samtliga ledningsgruppsnivåer, och fokus är mot resultatrapporteringen 
av PPM för VRI och följsamhet till klädregler och hygienrutiner. I avtalens målrelaterade er-
sättning finns två indikatorer avseende VRI och där ska enbart rapporteras att sjukhusen 
följer resultaten av ovan beskrivna PPM-mätningar.  
 
Såväl i akutsjukhusens som i verksamheternas verksamhetsplaner finns beskrivet att VRI 
skall reduceras liksom att följsamhet till hygienregler och klädregler skall förbättras. Detalje-
ringsgraden varierar mellan de olika sjukhusen liksom mellan olika verksamheter, men är i 
allmänhet generellt formulerade. Karolinska Universitetssjukhuset har enligt intervjuer utver-
kat en handlingsplan för 2011 – 2012 med avsatta medel.  Vid Södersjukhuset har en central 
plan för att säkerställa storstädning på samliga enheter varje år sjösatts under 2011, upprät-
tad av Hygienrådet. Södersjukhuset har också valt vårdrelaterade infektioner som ett priorite-
rat område 2012 med ett antal aktiviteter planerade. 
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Begreppet undvikbar/påverkbar VRI är av central betydelse när konkreta mål formuleras för 
arbetet. Såväl för övergripande nivå som för verksamhetern gäller att enhetlig definition av 
påverkbar VRI saknas och att någon egentlig och samlande diskussion om vad som är på-
verkbart inte förekommer.  
 
Begreppet kvalitetsbristkostnad finns med i Alliansens i Landstingsfullmäktiges budget och 
där kopplas begreppen patientlidande ihop med kostnaden för vården. Dessa begrepp åter-
finns i en del verksamhetsplaner, men är inte knutna till robusta förklaringsmodeller som tar 
hänsyn till den kostnad som hälso- och sjukvården har för att komma tillrätta med kvalitets-
bristen, såväl puckel-kostnad inledningsvis som kostnad för långsiktiga arbetet. En förkla-
ringsmodell förutsätter även att man definierat vad som är undvikbar VRI. 
 
Arbetet med VRI och resultatet kommuniceras i flera forum. Utöver ledningsgrupper i linjeor-
ganisationerna finns SLL-övegripande Hygienkommitté respektive Patientsäkerhetskommitté, 
vilka motsvaras på sjukhusen av Hygienråd/Hygienkommitté respektive Patientsäkerhets-
råd/Patientsäkerhetskommitté. Chefläkare är sammankallande till dessa forum.  
Härutöver har SLL centralt återkommande temadagar/spridningskonferenser inom området 
patientsäkerhet och hygien, och dessa är mer välbesökta än de nationella årliga möten inom 
motsvarande områden. 
 
Uppföljning bedöms ske, både på operativ nivå och på landstingsnivå med de metodbrister 
som föreligger. Bedömningen är ändå att det inte är kunskapsbrist kring VRI:s nivåer som är 
det stora problemet utan fokusering på arbetet med att minska nivåerna.  
 
 
Stockholm den 21 maj 2012 
 
 
 
 
Peter Daneryd  Anders Hellqvist 
 
Ernst & Young  Ernst & Young 
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Bilaga 1: Beskrivning av Södertälje och Danderyds sjukhus från 
förstudien 
 
Södertälje sjukhus 
 
Sjukhuset har infört en matrisorganisation under 2010, där vården utgår från tre gränsöver-
skridande processer vilka skär genom resursorganisationen, som huvudsakligen är organise-
rad i fem ¨vertikala¨ verksamhetsområden i  beskrivningen av organisationen. Härtill kommer 
ett antal definierade stödprocesser. Till skillnad från övriga sjukhus har man valt att tydligt 
utforma en formell organisation som matris. Ansvarsfördelning för patientsäkerhetsfrågor 
följer dock den gängse i konventionell linjeorganisation. Huvudansvaret för patientsäkerhets-
frågor i linjeorganisationen vilar på sjukhusdirektören. En chefläkare har det medicinska an-
svaret för dessa frågor. 
 
Sjukhuset har konstituerat ett patientsäkerhetsråd under januari i år. Detta kommer att sam-
manträda en gång per månad och bland andra frågor kommer VRI att vara en fast punkt på 
agendan. Tillkomsten av detta forum anges kunna säkerställa ett framtida utvidgat och för-
djupat arbete kring VRI. Chefläkaren har det övergripande ansvaret för samordning av kvali-
tetsarbetet. 
 
Specifika mål för VRI (utöver det som ingår som en av fyrtio kvalitetsindikatorer i SLL) sak-
nas i den övergripande verksamhetsplanen för sjukhuset men man har mål för hygien- och 
klädregler. I den övergripande verksamhetsberättelsen för sjukhuset redovisas resultatet för 
VRI från PPM, vilken anger att man ligger cirka 2% under det nationella genomsnittet. Denna 
siffra förklaras utifrån ett målmedvetet arbete med VRI. Till målstyrningen hör bland annat 
målrelaterad ersättning för VRI, där sanktionen utgörs av utebliven ersättning om man inte 
uppnår målet.  
 
Arbetet med att utveckla organisationen anses ha stärkt patientsäkerhetskulturen och dessu-
tom påverkat beläggningsgraden, vilken är 95 % i genomsnitt och med ett relativt fåtal över-
beläggningar. I sjukhusets övergripande mål finns utveckling av patientsäkerhetskultur. 
 
Sjukhusdirektören och chefläkaren anger att riskområden för VRI är intensivvården samt den 
geriatriska vården. Härtill kommer det faktum att sjukhuset har lokaler vilka inom överskådlig 
framtid bedöms olämpliga för den vård som skall bedrivas.  
 

Danderyds sjukhus 

 
Chefläkaren har delegerat ansvaret för VRI-frågorna till en biträdande chefläkare år 2011. 
Från Vårdhygien köper sjukhuset två hygienskötersketjänster och 30 % hygienläkare. Dessa 
ansvarar för hygienronder och utbildning av personalen. 

Främsta forum för att bereda VRI-frågorna är det lokala ¨kvalitetsrådet VRI ¨, vilket leds av 
biträdande chefläkaren. Förankring av övergripnade beslut i VR-frågor sker i den lokala 
¨DSAB-kommittén, med möten 4 gånger per år och representation från samtliga linjeansva-
riga chefer från VD t o m verksamhetschefsnivå och tillsammans med de i stabsfunktion vilka 
har uppdrag inom området. Även fackliga företrädare och FHV medverkar. 

De mål som sjukhuset arbetar efter utgörs av avtalet. Dessutom har en plan för att minska de 
vårdrelaterade infektionerna utarbetats med målsättningen att sänka nivån från 8 till 7 % un-
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der 2012. Det finns även delmål för basala kläd- och hygienrutiner samt några andra delmål.  
Danderyds sjukhus har även påbörjat användandet av strukturerad journalgranskning ”Glo-
bal Trigger Tool” vilket innebär att varje verksamhetsområde slumpmässigt väljer ut 10 jour-
naler i månaden för att identifiera patientsäkerhetsrisker. På så vis får sjukhuset komplette-
rande data kring frågan om VRI. 

Sjukhusledningen känner inte till några andra målformuleringar på SSL-nivå men har ambit-
ionen att ligga lika eller bättre än riksgenomsnittet för liknande sjukhus. Vid den senaste 
PPM låg Danderyds sjukhus precis på riksgenomsnittet. Arbetet med att förebygga VRI sker 
på bred front utifrån den idag tillgängliga kunskapen om spridningskällor. Tidigare hade sjuk-
huset brister i sjukhusstädningen vilket resulterade i ett massmediatryck för två år sedan. 
Detta resulterade i en satsning på städfunktionen. Bland annat är städfrekvensen för toalett-
städningen höjd till 3 gånger/dygn och idag tar sjukhuset emot studiebesök där styrningen av 
städningen visas upp. Även gränsdragningen mellan vårdpersonal och städpersonal har för-
tydligats. 

Danderyds sjukhus har en målsättning att beläggningsgraden på avdelningarna ska vara 90 
% men detta uppnås sällan. Ofta ligger den på 100 eller 110 % enligt sjukhusledningen. Ki-
rurgkliniken och KK är de som drabbas mest av VRI. 
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Akershus universitetssjukhus 

Basfakta om sjukhuset 
• Sjukhuset är ett av Norges största akutsjukhus – ny byggnad 

2008 
• Är ett av 2 universitetssjukhus i Region Helse Syd-Öst (HSÖ) 
• Befolkningsunderlag 460 000 
• Ekonomisk ram 6,7 miljarder  
• Bemanning ca 8 000 

 
Förebyggande arbete och bevakning av VRI 
Sjukhuset har en egen sektion som arbetar med smittskydd. Där finns en 
läkare, en konsulent, och fem sjuksköterskor. Läkaren har direktkontakt 
med ledningsgruppen på sjukhuset. Sektionen har två huvudsakliga uppgif-
ter: förebyggande arbete och bevakning av VRI. 
 
Det förebyggande arbetet inkluderar olika utbildningsinsatser på olika 
nivåer i sjukhuset. På alla avdelningar och sektioner finns smittskyddskon-
taktpersoner som bistår ledningen med att leda och koordinera smitt-
skyddsarbetet. En hygiensjuksköterska arbetar ut mot kommunerna.  
 
Bevakningen grundar sig på nationella strategier. För HSÖ bl.a. nedbrutet i 
målet att VRI ska vara under tre procent.. Målet gäller inte all VRI utan 
har preciserats till följande infektioner: urinvägsinfektioner, postoperativa 
sårinfektioner, nedre luftvägsinfektioner och blodinfektioner. De nationella 
prevalensmätningarna görs två gånger per år, samma dagar för alla sjuk-
hus. Därutöver gör sjukhuset två extra mätningar. Mätningarna visar att 
sjukhuset har minskat andelen VRI från 12 procent år 2000 till under 3 
procent idag. De intervjuade lyfte dock fram att det fanns flera problem 
kopplat till att mäta VRI-förekomst med de övergripande prevalensmät-
ningarna: 

• Det är bara en ögonblicksbild 
• Stora variationer mellan olika dagar 
• Statistiken blir osäker p.g.a. små tal, svårt att använda för stöd i 

förbättringsarbetet på avdelningsnivå. 
• Mätmetodiken är osäker då det är komplicerade definitioner och 

många personer är involverade. Utfallet är inte bara beroende av 
hur många som har VRI, utan vilken population det ställs i relat-
ion till. 

 
I Norge finns även ett utvecklat bevakningssystem för VRI. Till att börja 
med följde man postoperativa sårinfektioner då de stod för den största 
kostnaden. Data har samlats in sedan 2005. Under 2012 görs även en pilo-
tundersökning för att följa blodinfektioner.  
 
För att få bättre kunskapsunderlag att arbeta med på Akershus sjukhus görs 
även löpande registreringar av VRI-förekomst på flera avdelningar. T.ex. 
följer man vid kvinnokliniken, ortopediska avdelningen och gastrokirur-
giska avdelningen också VRI- förekomst av sårinfektioner efter utskriv-
ning. Dessa avdelningar har även en utvecklad incidentrapportering sen 
flera år. Vid ortopeden har t.ex. vissa ingrepp följts från 1998. De insam-
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lade materialet sammanställs på olika sätt och används för kontroll och 
utveckling.  
 
Målstyrning 
Hälsoregion – HSÖ har lämnat en uppdragsbeskrivning inklusive fem mål 
till sjukhuset. Ett av målen är att VRI ska vara under tre procent. Till dessa 
mål har sjukhusets styrelse tillfört 12 ytterligare mål. Uppföljning sker mot 
alla målen varje tertial. Det finns inga direkta ekonomiska incitament eller 
sanktioner. Divisionerna bryter ner målen anpassat till den egna verksam-
heten. Uppföljning av dessa mål sker löpande varje månad med samman-
ställningar varje tertial inför analys vid ledningens genomgång. 
 
Kvalitetsledningssystem 
Sjukhuset arbetar med kvalitetsledningssystem utifrån ISO men har inte 
certifierat sig och har ett särskilt uppföljningssystem (Extend Quality Sy-
stem, EQS). Systemet inkluderar bl.a. dokumentation, processkartlägg-
ning, avvikelsehantering, statistik, gemensamma projektplatser. Det finns 
en organisation med lokala arbetsgrupper för kvalitets- och miljöfrågor. 
Grupperna behandlar bl.a. alla avvikelseanmälningar inom sitt område och 
föreslår förbättringar. Som en del i kvalitetsarbetet använder man sig av 
verktyget Global Trigger Tool , (som även används inom SLL)för struktu-
rerad journalgranskning. Ett sätt att sätta fokus på VRI har varit ”Rent 
sykehus-kampanjen”. Kampanjen symboliseras med ”>3%” som förs fram 
på olika sätt. 
 
Sammanfattande slutsatser 
De erfarenheter som personal från Akershus Universitetssjukhus framhål-
ler vid intervjuerna är att det inte finns några genvägar. Många hade hop-
pats att ett nytt sjukhus, ett nytt ventilationssystem skulle vara lösningen – 
men det gav inget utslag vid mätningarna. Det krävs ett målmedvetet lång-
varigt arbete där hela organisationen är involverad med starkt stöd från den 
centrala ledningen. Tydliga roller och ansvar, tydlig struktur, systematisk 
uppföljning och målstyrning var andra ingredienser i framgångskonceptet. 
Flera lyfte fram arbetet med attityd/beteende som den kanske enskilt vik-
tigaste pusselbiten. 
 



 

Kort om rapporten 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) leder till såväl mänskligt 
lidande som ineffektivitet i vården. Utifrån problemets digni-
tet har fullmäktige formulerat en nollvision för undvikbar VRI. 
Granskningen visar att det finns en stor kompetens om VRI 
inom landstinget och att många insatser görs ute på sjukhu-
sen. Men det är svårt att se en tydlig styrkedja från fullmäkti-
ges vision till det praktiska arbetet ute på sjukhuset. Nollvis-
ionen har inte konkretiserats och uppföljningen av arbetet 
behöver stärkas. Det handlingsprogram och den strategi för 
arbetet med VRI som nu är under utarbetande bör kunna 
utgöra en grund för ett sådant fortsatt arbete.  

 


