
Vad är en vårdrelaterad 
infektion (VRI)?

Utbildning till stöd för korrekt registrering i 
Infektionsverktyget

Originalversion från Vårdhygien Sahlgrenska och Strama VGR, 
anpassad till SLL



Varför ska du göra utbildningen 
”Vad är en VRI?”

• VRI är den vanligaste vårdskadan

• Att förebygga VRI förutsätter 

infektionsregistrering

• Infektionsverktyget är ett lättillgängligt 

verktyg för att registrera infektioner och 

hämta resultat

• Bra registreringskvalitet är nödvändig för att 

data ska kunna användas i förbättringsarbete



Svensk definition av VRI

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.

Socialstyrelsens terminologibank



Definition av VRI i Infektionsverktyget

1. Varje infektion som bedöms ha samband med ett tidigare ingrepp eller en 

behandling, oberoende av i vilken vårdform íngreppet/behandlingen 

utförts eller ordinerats. Tre huvudtyper kan särskiljas:

a. Postoperativ infektion

b. Övrig ingreppsrelaterad infektion

c. Läkemedelsrelaterad infektion

2. Varje infektion som debuterar två dygn eller mer (≥48 timmar) efter  

inskrivning inom slutenvården oberoende av tidigare vård eller 

behandling.   

3. Varje infektion som debuterar inom två dygn efter utskrivning från  

slutenvård.

Bärarskap av olika typer av smittämnen (MRSA, VRE, ESBL, ESBL-carba) 

utan infektionstecken ska inte betraktas som vårdrelaterad infektion.



Om du klickar på ?
får du information 
om definitioner av de 
olika ordinations-
orsakerna. 

Välj ordinationsorsak 
när du ordinerar 
antibiotika i TakeCare. 
Pop-up-ruta kommer 
upp automatiskt.
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Övningsuppgifter

• Besvara bara frågan med ja eller nej

• Informationen är knapphändig men tillräcklig för bedömning 

av om infektionen är vårdrelaterad eller inte

• Om du svarat rätt, läs eventuell kommentar och fortsätt till 

nästa fråga

• Om du svarat fel, läs förklaring, gå vid behov tillbaka till 

bilderna med förklaring av definitionen. Svara sedan igen

• När alla frågor är korrekt besvarade har du gjort ett godkänt 

VRI-test 



Fall 1

• En äldre man med prostatism som fått urinkateter 

på vårdcentral för 14 dagar sedan. Bor hemma. 

Söker akut med tecken på febril 

urinvägsinfektion.

Är infektionen vårdrelaterad? Ja   

Nej



Du har svarat ja

• Rätt!

• Mannen har en infektion relaterad till sin 

urinavledning med KAD



Du har svarat nej

• Fel!

• Att mannen kommer direkt hemifrån utan någon 

aktuell vård på sjukhus gör inte infektionen 

samhällsförvärvad. Infektionen kan kopplas till 

att han har KAD och är därför vårdrelaterad.



Fall 2

• En äldre man med prostatism som insjuknar 

med feber, frossa och urinstämma. Söker akut. 

Får kateter, bedöms ha febril UVI. 

Är infektionen vårdrelaterad? Ja   

Nej



Du har svarat ja

• Fel!

• Infektionen är samhällsförvärvad. Kateter sattes 

först efter symtomdebut.



Du har svarat nej

• Rätt!

• Patienten har en samhällsförvärvad UVI och får 

KAD på grund av urinstämma i samband med 

insjuknandet



Fall 3
• En person söker akut med diffusa nedre 

buksmärtor sedan något dygn. Läggs in på en 

kirurgisk akutvårdsavdelning för observation. 

Dag tre diagnosticeras en retrocekal

appendicitabscess.

Är infektionen vårdrelaterad? Ja   

Nej



Du har svarat ja

• Fel!

• Infektionen hade debuterat redan när patienten 

sökte. Att diagnosen ställdes först dag tre 

förändrar inte det. Ingen annan information ges 

som skulle tyda på att infektionen är 

vårdrelaterad



Du har svarat nej

• Rätt!

• Trots att diagnosen ställdes först dag tre så rör 

det sig om samma infektion som när patienten 

sökte. Ingen annan information ges som skulle 

tyda på att infektionen är vårdrelaterad



Fall 4
• En kvinna i övre medelåldern med KOL och 

venösa bensår söker akut med feber och 

rodnad över hela höger underben. Bedöms som 

erysipelas. Hon har nyss avslutat en peroral 

prednisolonkur 30-0 mg nedtrappande under 

10 dagar pga av en exacerbation. 

Är infektionen vårdrelaterad? Ja   

Nej



Du har svarat ja

• Fel!

• Insjuknande i erysipelas kan knappast förklaras 

med denna typ och dos immunhämmande 

behandling. 



Du har svarat nej

• Rätt!

• Både typ av infektion och typ och dos 

immunhämmande behandling talar för en 

samhällsförvärvad infektion



Fall 5
• En kvinna som opererats med total 

höftledsprotes dx för 18 månader sedan. Har 

tilltagande belastningssmärtor från höften 

sedan ett par månader. Rtg avslöjar partiell 

proteslossning. Odling på punktat växt av S. 

epidermidis.

Är infektionen vårdrelaterad? Ja   

Nej



Du har svarat ja

• Fel!

• Intuitivt inser man, och många ortopeder skulle 

säkert hålla med, att detta troligen är en 

postoperativ, dvs vårdrelaterad, infektion. Men 

enligt definition i Infektionsverktyget och i 

vetenskaplig litteratur är det inte så, utan 

tidsgränsen är inom ett år efter operation. 

Möjligheten till hematogent nedslag utan relation 

till operationstillfället finns också.



Du har svarat nej

• Rätt!

• Enligt definition och vetenskaplig litteratur är 

detta inte en postoperativ, dvs vårdrelaterad, 

infektion – eftersom infektionen ger sig till 

känna mer än ett år efter operation. Möjligheten 

till hematogent nedslag långt efter 

operationstillfället finns också.



Fall 6

• En man har vid besök på vårdcentral fått 

behandling med Dalacin™ i 10 dagar pga

hudinfektion. Han har varit lite lösare i magen 

under behandlingen men får två dagar efter 

avslutad kur riktig diarré. Toxintest visar Cl. 

difficile.

Är infektionen vårdrelaterad? Ja   

Nej



Du har svarat ja

• Rätt!

• Alla infektioner med C. difficile ska betraktas som 

vårdrelaterade även om det inte är sant till 100%. 

I detta fall råder det dock ingen tvekan.



Du har svarat nej

• Fel!

• Att patienten inte vårdats på sjukhus har ingen 

betydelse, Clostridie-enterit efter 

antibiotikabehandling är en vårdrelaterad 

infektion. 



Fall 7

• Patient inlagd och sängliggande sedan tre dagar 

pga stroke med partiell hemipares. Dag tre 

tillkomst av hög feber, rosslig andning och 

allmänpåverkan. Rtg pulm visar nytillkommet 

lunginfiltrat.

Är infektionen vårdrelaterad? Ja   

Nej



Du har svarat ja

• Rätt!

• Patienten har fått en pneumoni som är 

vårdrelaterad eftersom det vid sjukdomsdebuten 

gått mer än två dygn sedan inläggning på sjukhus. 



Du har svarat nej

• Fel!

• Det finns ett insjuknande dag tre efter inläggning 

och det saknas information om att 

lunginflammationen fanns och gav symtom vid 

inskrivningen, alltså är det en vårdrelaterad 

pneumoni



Fall 8

• Kvinna med lågdos (10 mg prednisolon v.a.d.) 

sedan mer än ett år pga temporalisarterit. 

Insjuknar med typiska cystitsymtom.

Är infektionen vårdrelaterad? Ja   

Nej



Du har svarat ja

• Fel!

• Denna låga dos prednisolon kan inte vara 

starkt bidragande till patientens afebrila nedre 

urinvägsinfektion. Infektionen är 

samhällsförvärvad.



Du har svarat nej

• Rätt!

• Mycket långsökt att denna låga dos prednisolon

skulle starkt öka risken att få en afebril

urinvägsinfektion. Infektionen är alltså helt riktigt 

samhällsförvärvad.



Fall 9

• En kvinna med ovarialcancer och stor 

pleurautgjutning. Har fått pleuradrän och 

pleurodesbehandling. Två dagar efter att dränet

dragits har såret blivit allt mer rodnat och det 

kommer pus.

Är infektionen vårdrelaterad? Ja   

Nej



Du har svarat ja

• Rätt!

• Denna infektion är relaterad till ingreppet, dvs 

punktion av pleurahålan med kvarliggande 

dränage.



Du har svarat nej

• Fel!

• Utan ingreppet, i detta fall punktion av 

pleurahåla med inläggning av dränage, hade 

inte infektion på punktionsstället uppstått. 

Infektionen är vårdrelaterad.



Fall 10

• En patient får behandling med cellgifter pga ett 

lymfom. Fyra dagar efter avslutad induktionskur 

insjuknar patienten i hemmet med hög feber utan 

fokalsymtom. Kommer direkt till vårdavdelning 

som hen instruerats och insätts efter blod- och 

urinodling på bredspektrumantibiotika. Bedöms 

som neutropen feber.

Är infektionen vårdrelaterad? Ja   

Nej



Du har svarat ja

• Rätt!

• Även om sjukdomen i sig medför ökad 

infektionsbenägenhet så leder behandlingen 

både till skadad slemhinnebarriär och 

neutropeni med hög risk att insjukna i en 

vårdrelaterad septikemi.



Du har svarat nej

• Fel!

• Visserligen innebär sjukdomen i sig ökad 

infektionskänslighet men cellgiftbehandlingen 

ökar denna risk dramatiskt. Insjuknandet har 

ett klart tidsamband med behandlingsrelaterad 

slemhinneskada och neutropeni. Den 

misstänkta infektionen är vårdrelaterad.


