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Infektionsregistrering inom äldreboenden 
 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) har på senare år alltmer uppmärksammats i den allmänna 
sjukvårdsdebatten och blivit ett viktigt förbättringsområde för såväl offentlig som privat 
vård. VRI är också den klart vanligaste orsaken till skador inom slutenvården. Att förebygga 
VRI är en viktig del i olika vårdaktörers kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. På liknande 
sätt som inom slutenvården erbjuder vi för äldreboenden i Västmanland en möjlighet till 
infektionsregistrering med en minskad infektionsfrekvens som målsättning. 
 
Sjuksköterskan på enheten noterar de infektioner som föranleder insättande av antibiotika. 
Endast de infektioner som uppstår under vistelse på den egna enheten registreras. Även 
antalet kateterbärare registreras liksom antalet kända bärare av multiresistenta bakterie 
(MRB). Nytt för 2019 är att registrera antal brukare som fått profylax eller behandling med 
antiviraler för influensa. 
 
Månadsvis insänder enheten blanketten till sin MAS som i sin tur rapporterar resultaten 
kvartalsvis till Vårdhygien som i sin tur sammanställer resultaten för hela länet och 
återrapporterar till respektive MAS en gång per år. Man kan då även jämföra sina resultat 
med övriga verksamhetsområden. 
 
Erfarenheter visar att man med infektionsregistrering kan uppnå en minskad 
infektionsfrekvens genom ökad observans på riskfaktorer, jämförelse med andra enheter 
och förbättringar av lokala rutiner. För att en minskad infektionsfrekvens ska kunna uppnås 
krävs att man lokalt ute i verksamheterna granskar de uppnådda resultaten och driver ett 
lokalt förbättringsarbete. Vårdhygien bistår gärna med råd och synpunkter över de 
uppnådda resultaten men ansvar och initiativ till förbättringsarbete vilar på de enskilda 
verksamheterna. 
 
 
 
 
Västerås december 2018 
 
Lars Blad Bitr. smittskyddsläkare   Lena Sars            Martina Ågren 
Överläkare Vårdhygien         Hygiensjuksköterska           Hygiensjuksköterska 
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Utförande 
 
Infektionsregistreringen utförs av sjuksköterska på enheten. 
 
Registreringen består av blankett l + ll. 
 

Blankett l 
 
• Fyll i blankett l vid varje tillfälle en brukare sätts in på antibiotikabehandling eller fått 

profylax eller behandling med antiviraler för influensa. 
 

• Skriv in brukarens namn samt sätt ett streck i kolumn för aktuell indikation 
(pneumoni, urinvägsinfektion etc.). Vid indikationen ”annan infektion”, ange typ av 
infektion.  

 
• Varje antibiotikabehandling registreras en gång - en ny registrering görs inte om 

samma behandling pågår över månadsskiftet.  
 

• När månaden är slut räknas antal fall under respektive indikation ihop och förs över  
till blankett II (en blankett per enhet). 
 

• Originalet sparas på enheten. 
 
Blankett II 
 

 
• Fyll i hur många brukare som funnits på enheten under månaden, antal brukare med 

KAD och känt bärarskap av MRB samt antal brukare som fått profylax eller 
behandling med antiviraler mot influensa. En kopia av blankett II skickas till MAS 
efter varje månads slut.    

 
• Originalet sparas på enheten. 

 
 
Rapportering till Vårdhygien 
MAS sammanställer månadsvis resultaten från enheternas registrering i bifogad Excelfil. En 
kopia av filen mailas till martina.agren@regionvastmanland.se  efter varje kvartals slut. 
  
Återrapportering från Vårdhygien 
Vårdhygien sammanställer resultaten från registreringen och återrapporterar till  
MAS en gång per år. 
 


