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Inledning 
Punktprevalensmätning, PPM, innebär att ett visst fenomen observeras under 

en bestämd dag. Sveriges Kommuner och regioner, SKR, bjuder in till åter-

kommande nationella mätningar av: 

 vårdrelaterade infektioner 

 följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 

 trycksår 

Mätningarna görs på uppdrag av respektive regiondirektör och ligger till 

grund för förbättringsarbete som görs på avdelningar och enheter runt om i 

Sverige. En drivkraft i allt utvecklings- och förbättringsarbete är att få be-

skrivande data på hur det ser ut i den egna verksamheten. 

Denna rapport behandlar de PPM-mätningar för våren 2022 som avser vård-

relaterade infektioner samt följsamhet till basala hygienrutiner och klädreg-

ler inom division Funktion. 

Vårdrelaterad infektion - VRI 
Med vårdrelaterad infektion (VRI) menas en infektion som uppkommer hos 

person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, be-

handling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal 

som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning. 

Vårdrelaterade infektioner är en vanligt förekommande vårdskada och ofta 

allvarlig till sin natur. Förutom det lidande som VRI innebär för de drabbade 

så innebär det också förlängda vårdtider och stora kostnader för vården.  

Metod VRI  

Vid PPM-mätningar av VRI registreras alla inskrivna patienter inom sluten-

vården som är inskrivna på avdelningen kl 08 på mätdagen. Patienterna 

granskas efter vårdrelaterade infektioner samt vilken typ och diagnos de 

eventuella infektionerna tillhör. Vid mätningarna noteras även ett antal fak-

torer som kan öka risken för att drabbas av en vårdrelaterad infektion, inklu-

sive antibiotika.  

Mål 
Målet enligt handlingsplan patientsäkerhet 2023 är de vårdrelaterade infekt-

ionerna ska ska vara under 4 %. 

Resultat  
Resultatet av årets mätning inom division Funktion visade en andel VRI på 0 

%. 

Andel patienter med VRI 

Inom division Funktion fanns totalt två patienter inskrivna den aktuella mät-

dagen (somatisk och psykiatrisk vård) och ingen (0) av dessa patienter regi-

strerades med en vårdrelaterad infektion. IVA i Sunderbyn genomförde 

ingen mätning detta år. Reslutatet från årets mätning är från IVA i Gällivare.  
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Kön 

Totalt ingick två män i mätningen.    
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Basala hygienrutiner och klädregler 
Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyg-

gande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Denna punktprevalensmätning 

genomförs återkommande och grundar sig på observationsstudier i flera steg 

av medarbetare i patientnära arbete exempelvis vid omvårdnad, undersök-

ning och behandling. Mätningen inom division Funktion innefattade 86 ob-

servationer. Andel mätande enheter inom divisionen var 100 procent. 

Mål 
Målet enligt handlingsplan patientsäkerhet 2022 är 100 procents följsamhet.   

Resultat 
Följsamheten till klädregler inom division Funktion ligger på 96,25 procent. 

Följsamheten till hygienrutiner inom divisionen ligger på 84 %. Sett till spe-

cifika BHK-steg så är följsamheten inom divisionen bäst inom områdena ”fri 

från naglar, klockor och armband, samt kort eller uppsatt hår, där följsam-

heten är 100 % för båda områdena. Divisionen är sämst inom områdena 

”desinfektion före (78,5 %) och användning av engångsförkläde (80,25 %). 
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Klädregler 96,25%

Hygienregler 84,00%

Korrekt alla steg 61,00%
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Följsamhet uppdelat på respektive steg 
Ett utvecklingsarbete kring användandet av engångsförkläde samt desin-

fektio av händer innan handskar, behöver genomföras för att förbättra följ-

samheten.  

 

Analys av resultat 
Målet enligt handlingsplan patientsäkerhet 2022 är 100 procents följsamhet. 

Delmål 2023 är att följsamheten ska öka med i genomsnitt 10 procent. In-

gångsvärdet för Region Norrbotten är 77,5 % år 2022, där division Funktion 

endast har 61 % följsamhet till samtiga regler.  

 

Åtgärder 
Under första halvåret för 2022 har uppföljning på enhetsnivå redovisats till 

enhetscheferna, som i sin tur redovisar reslutatet till medarbetarna. Generellt 

kan ses att fler enheter mäter nu i jämförelse med tidigare år. Dock ligger 

följsamheten på samma låga nivå.  

Divisionsledningens kommentarer på resultat och 
åtgärder 
Vilka kommentarer och synpunkter har divisionschef, verksamhetschefer 

och andra i ledningen inom divisionen på de resultat som framkommit samt 

på vidtagna och planerade åtgärder/uppföljning för förbättringar? 

Uppföljning av åtgärder 
Hur följs resultaten och åtgärderna upp inom divisionen och verksamhet-

erna/enheterna? Har åtgärderna haft önskad effekt? 
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