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Infektionsregistreringsprogram 
- är det ett tråkigt eller ett spännande  
utvecklingsredskap? 

Surveillance program – is it a boring 
or an exciting tool for development ?

Nina Elomaa
Infection Control Nurse
Vasa centralsjukhus
Finland
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Forskningar
- visar att det är nyttigt

Lag och förordning
- styr verksamheten
- vi har vissa skyldigheter

För att kunna åtgärda 
infektioner måste man 
veta antal och typ

Publications 
- several publications

show the benefit

Law
- rules our work
- we have certain

duties

You must know before 
you can act

Varför registrerar man infektioner?
Why do we do surveillance?
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Vad vill man registrera ? 
What are you recording?

Vårdrelaterade infektioner
(VRI)

Samhällsrelaterade 
infektioner (SRI)

Antibiotikabehandlingar
- profylax
- adekvat behandling av en
VRI eller en SRI

Hospital acquired 
infection  (HAI)

Community acquired 
infection  (CAI)

Use of antibiotics
- prophylactic use
- proper use in HAI
or CAI
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Datainsamling är ett kritiskt moment  
Data collection is a critical moment

Indikationer för 
infektionsanmälan

Vem gör anmälan
- hela personalen
- utvalda

När
- i realtid
- vid lämplig tidpunkt

Hur 
- direkt till registrerings-
programmet

- via annat datasystem 

Indications for infection 
report 

Who will do the report
- all health care workers
- chosen for the task

When
- immediately
- at appropriate moment

How
- direct to the system
- by an other system
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Data för denna 
vårdperiod
Personal data for the
period

Infektionsrader
Rows for infection 
data

Diagnos
Diagnose

Antibiotics Microbes



6

Incidens 
- kontinuerlig uppföljning  
- uppmärksammar
förändringar 

Prevalens  
- uppmärksammar områden,
vilka kräver effektiverad 
uppföljning

Epidemilista
- redskap för en snabbt 
ökande antal insjuknade

Incidence
- continuous surveillance
- attract attention for changes

Prevalence
- attract attention to areas
which need effective follow-
up

Epidemic list  
- a tool for register a big 
amount of patient who fall ill 
quickly

Uppföljningsmetoder som är möjliga
Surveillance methods which are available
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Välj:

Arkiv / incidens 

Prevalensstudie

Epidemiutredning

Kontrollistor

Patienfall

etc.

Chose:

Incidence

Prevalence

Epidemic

Check list

Case

Välj från arkivmenyn 
Chose from the menu
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Kontinuerlig uppföljning visar grund-
nivån på vårdrelaterade infektioner

Surveillance shows the basic level for 
hospital acquired infections
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Norovirus förekomst på sjukhuset

Norovirus occurrence at the hospital
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Skriver in ordinationen i 
patientjournalen
- då öppnas automatiskt en
stödruta

Infektionsteamet tar ställ-
ning till vad som registreras
- vård- eller samhällsrelaterade

infektioner
- vilka infektionsklasser

Uppgifterna överförs 
automatiskt till 
registreringssprogrammet

When you write down the 
ordination
- the view opens automatically 

Infection team decide what 
you will register
- hospital acquired infection
- community acquired infection
- or both
- type of infection

Data automatically moves 
over to the surveillance 
system

När antibiotikabehandling påbörjas...
When you start antibiotics...
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Med MMKR kan du söka och 
rapportera både positiva och 
negativa fall   - infektioner och 
bärarskap

När ett nytt fall konstateras 
överförs valda uppgifterna till 
systemet

MMKR gör det möjligt att 
analysera vissa bakteriers 
förekomst och hur den spridit 
sig

With RMR user can search and 
report both positive and 
negative lab results

When a new carrier is found, 
the relevant information is 
registered in the system

RMR permits the user to 
analyze where certain strains 
of  bacteria was first 
observed, how it has spread

Uppföljning av multiresistenta 
bakterier (MMKR)
Risk management of multi-resistant 
bacteria (RMR)
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Mrsa cases in nursing homes in two 
municipalities
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Mrsa förekomst i vårt sjukvårdsdistrikt

Mrsa cases in our hospital district
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Vårdrelaterade infektioner efter 
utskrivning...

Hospital acquired infection after
discharge...

Infektionsuppföljning  
1 mån efter utskrivning

Samarbete med 
öppnavården

Viktigt för 
kvalitetssäkring vid  
invasivaåtgärder

Surveillance goes on 
1 month after 
discharge

Cooperation with 
primary healthcare

Important for the 
quality assurance
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Vem behöver uppgifter om infektioner ?
Who needs information about infections

Vårdpersonalen

- infektionsnivån på VRI
- utvärderar verksamheten   

Hygienskötare / 
infektionsläkare

- förekomsten av clusters 
- förändringar i  infektionsläget
- mikrobfynd och  resistensutv. 
- val av antibiotikabehandling 

Ledningsgruppen 

- infektionsnivån på VRI
- kvalitetsmätare 

Health care workers

- incidence of HAI
- evaluation of the work 

Infection control nurse 
/ doctor

- occurrence of clusters
- changes in infection rate
- microbes and resistance
- use of antibiotics

The management of the 
hospital

- HAI rate
- quality measuring
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Det vanligaste felet
- frågeställningen är oklar
- försöker få för många detaljer 
med i samma rapport

Koncentrera på det väsentliga
- närma dig problemet från 
olika synvinklar

- från vidare/större helheter
till mera detaljer

Egna resultat borde kunna 
jämföras med en tillförlitlig 
referens (Siro)

Regelbundet feedback för 
personalen motiverar till fortsatt 
uppföljning

Common mistakes
- you don’t know what you
want

- too many parameters 
included in the query

Concentrate in the 
essential
- look at the problem from 
different views

- look at clear cases first add
then more parameters

Own results should be 
evaluated against reference 
(Siro)

Give regular feedback to 
keep up motivation

Avdelningsrapport 
Ward report
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Villkorsfält  / Field for choice

Sökfönster  
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Sök infektionsfall.....
Search for infection....
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Begränsa din rapport....
Reduce your report...
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Bygg upp din frågeställning
Construct your problem
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Vårdrelaterade Clostridium difficile-
fall på vårdavdelning

Hospital acquired Clostridium difficile 
cases at ward unit
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Deltagandet är frivilligt, 
konfidentiellt, flexibelt

Sjukhuset väljer i vilka 
infektionsgrupper man 
vill  delta

Vi deltar med 
vårdrelaterade 
- bakteremier,
- sårinfektioner i ortopediska 
protesoperationer  

- Clostridium difficile-diarré

Participating is optional,
confidential, flexible

The hospital chooses what 

Nationell (Siro) referens för VRI 
National reference (Siro) for HAI

 
infections are included

We participate with hai
- bacteremia
- surgical wound infection,

orthopaedic prosthesies
- Clostridium difficile-

diarrhoea
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Du kan göra anmälningen 
direkt från det ordinära 
uppföljningssystemet

Anmälningen kan skickas  
elektroniskt

Deltagandet kräver alltid 
ett helt kalenderår

Rapporter kan deltagande 
sjukhus få ut när som 
helst  

You can make a report 
directly from your 
surveillance system

Electronical reporting

Participating requires 
you to go on at least 
one year  

The hospital can take 
reports when needed

Nationell uppföljning av VRI / SIRO
HAI observations on national basis
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datauppgifterna är  
tillförlitliga 

infektionsdefinitionen är 
entydig

den som för in information är 
även ansvarig för kvaliteten

komplettering av 
datauppgifter är smidig och 
snabb

anmälningarnas omfattning är 
tillräcklig

motivationen att följa med 
infektionsutveckling ökar om 
infektionsuppgifter utnyttjas 
aktivt 

reliable data

clear criteria for infections

data reporter is also 
responsible for data 
quality

quick completion of data

adequate extent of 
infection reporting 

utilization of surveillance 
information motivates 
reporting activity 

Ett fungerande uppföljningssystem
Prerequisites for a working surveillance
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Dataprogram som arbetsredskap förutsätter
Computer program as a tool assumes

samarbete 
personalen förbinder sig 
överenskomna spelregler som 
iakttas
komplettering av information

operationsuppgifter, mikrobfynd, 
ab-medicinering

som resultat får vi 
pålitlig information om 
vårdrelaterade infektioner
rapporter som ger en grund för 
slutsatser och beslut
påbörjar åtgärder /
förändringar

collaboration
commitment
agreement about rules
completion of data

operations, microbes, 
antibiotics

as a result we get
reliable information of 
HAIs
reports helping in 
decision making
information about the 
needs to develop new 
measures / changes
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Thank You!
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