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Bästa sektionsstyrelse,
Infektionsverktyget - den svenska sjukvårdens IT-stöd för uppföljning av antibiotikaanvändning
och vårdrelaterade infektioner - har nu varit breddinfört i slutenvården i de flesta
landsting/regioner i snart två år. Med Infektionsverktyget kan rapporter om förekomsten av
både samhällsförvärvade och vårdrelaterade infektioner samt de antibiotika som ordinerats
för profylax och behandling lätt tas fram för att användas i verksamheternas
förbättringsarbete.
Nuläge
I samband med antibiotikaordination i journalsystemets läkemedelsmodul får ordinatören i en
popupruta välja om orsaken till ordinationen är en samhällsförvärvad eller en vårdrelaterad
infektion. Därefter väljer ordinatören vilken av ett antal valbara ordinationsorsaker bland de
vårdrelaterade infektionerna som föreligger. I de flesta landsting ges också möjligheten att
välja bland ett begränsat antal olika samhällsförvärvade infektionstyper.
De ordinationsorsaker för samhällsförvärvade infektioner som Infektionsverktyget för
närvarande ger stöd för val av är:













Lunginflammation
Urinvägsinfektion med feber
Urinvägsinfektion utan feber
Samhällsförvärvad sepsis med okänt fokus
Akut bukinfektion/peritonit
Rosfeber
Annan hud-/mjukdels-/skelettinfektion
Exacerbation av KOL
Bakteriell sinuit
Bakteriell tonsillit
Bakteriell mediaotit
Annan samhällsförvärvad infektion

Alla dessa val är inte implementerade överallt i alla landsting men finns tillgängliga nationellt.
Synpunkter från användare
Många användare av Infektionsverktyget ute i landstingen har till den nationella förvaltningen
för Infektionsverktyget framfört att de bland de samhällsförvärvade alternativen saknar
infektionstyper som är vanligt förekommande i just deras specialitet. Man menar att
Infektionsverktygets användbarhet, särskilt vad gäller uppföljning av antibiotika, begränsas av
detta faktum. Man vill se fler valbara ordinationsorsaker, anpassade till vad som är vanligt
förekommande i den egna specialiteten.
Vilka är era önskemål om ytterligare ordinationsorsaker?
Som ett led i arbetet med att utreda relevansen av dessa önskemål vill nu den nationella
förvaltningen inventera och förankra behovet av nya möjliga val bland ordinationsorsaker för
samhällsförvärvade infektioner. Förvaltningen ber er därför att lämna förslag på de inom er
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specialitet vanligaste och mest saknade ordinationsorsaker som den befintliga listan behöver
kompletteras med för att motsvara behoven av uppföljning av antibiotikaanvändningen i er
specialitet.
Ange gärna de olika föreslagna nya ordinationsorsakerna i er egen prioritetsordning så att den
som är viktigast att komplettera med kommer överst på listan, den därnäst viktigaste som
nummer två, osv.
Med vänliga hälsningar
Förvaltningsgruppen för Infektionsverktyget genom dess ordförande Karina Tellinger McNeil
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