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Infektionsverktyget 

- Slutenvård 

Detta är en lathund för att ta fram ett par rapporter i infektionsverktyget. 

Rapporterna är av den karaktären att alla bör ha dessa sparade. 

Logga in på infektionsverktyget: 

https://infektionsverktyget.sjunet.org/ 

De rapporter som visas nedan är rekommendationer på rapporter du bör 

skapa för att vi inom LiV skall ha ett gemensamt underlag att diskutera uti-

från. 

Om du vill kunna se på resultatet för fler enheter är det behändigt att ta med 

vilken avdelning rapporten avser i rapportens namn. 

  

https://infektionsverktyget.sjunet.org/
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Antal vårdtillfällen med vårdrelaterade infektioner 

per månad i slutenvården 

Denna rapport avser endast slutenvården. 

Detta ger dig en rapport som visar antalet vårdtillfällen med vårdrelaterade-

infektioner och visas på den organisatoriska enhet där patienten är fysiskt 

placerad. Om in- och utskrivning sker på två olika enheter inom samma 

verksamhet/vårdenhet visas här den enhet som registrerade utskrivning. 

Information att följa upp 

Välj ”Vårdtillfällen” 

”Avgränsa uppföljningsinformation”  
Bocka i ”Tidsperiod” och välj ”Senaste året” 

Bocka i ”Organisatorisk enhet” och välj den enhet du vill se 

Bocka i ”Infektion” och välj alla vårdrelaterade infektioner (många klick), 

från ”Lunginflammation” till ”Annan vårdrelaterad infektion” 

”Fördela uppföljningsinformationen på” 

Bocka i ”Tid - år - månad” 

Spara rapport 
Klicka på ”Spara rapport” och ange ”Antal vårdtillfällen med VRI per må-

nad” som namn. 

Klicka på knappen ”Återställ” innan du skapar nästa rapport 
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Antal vårdtillfällen med vårdrelaterade infektioner 

föregående månad fördelat på typ av infektion i slu-

tenvården 

Denna rapport avser endast slutenvården. 

Detta ger dig en rapport som visar antalet vårdtillfällen med vårdrelaterade 

infektioner med fördelning på typ av infektion. Infektioner visas på den or-

ganisatoriska enhet där patienten är fysiskt placerad. Om in- och utskrivning 

sker på två olika enheter inom samma verksamhet/vårdenhet visas här den 

enhet som registrerade utskrivning. 

Information att följa upp 

Välj ”Vårdtillfällen” 

”Avgränsa uppföljningsinformation”  
Bocka i ”Tidsperiod” och välj ”Föregående månad” 

Bocka i ”Organisatorisk enhet” och välj den enhet du vill se 

Bocka i ”Infektion” och välj alla vårdrelaterade infektioner (många klick), 

från ”Lunginflammation” till ”Annan vårdrelaterad infektion” 

”Fördela uppföljningsinformationen på” 

Bocka i ”Infektion” 

Om du vill klickar du på symbolen ”Cirkeldiagram”:  

Spara rapport 
Klicka på ”Spara rapport” och ange ”Antal vårdtillfällen med VRI fördelat 

på typ av infektion föregående månad” som namn. 

Klicka på knappen ”Återställ” innan du skapar nästa rapport 
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Antal vårdtillfällen med urinvägsinfektioner med fe-

ber per månad 

Detta ger dig en rapport som visar antalet vårdtillfällen med urinvägsinfekt-

ioner med feber per månad de senaste 12 månaderna (beror på hur länge in-

fektionsverktyget använts). 

Information att följa upp 

Välj ”Vårdtillfällen” 

”Avgränsa uppföljningsinformation”  
Bocka i ”Tidsperiod” och välj ”Senaste året” 

Bocka i ”Organisatorisk enhet” och välj den enhet du vill se 

Bocka i ”Infektion” och välj ”Urinvägsinfektion med feber - vård” och 

”Urinvägsinfektion med feber – samhälle” 

”Fördela uppföljningsinformationen på” 
Bocka i ”Tid - år - månad” 

Bocka i ”Infektion” 

Ändra diagramtyp till delade staplar 

Klicka på symbolen ”Staplat stapeldiagram”  

Spara rapport 
Klicka på ”Spara rapport” och ange ”Antal vårdtillfällen med UVI med fe-

ber per månad” som namn. 

Klicka på knappen ”Återställ” innan du skapar nästa rapport 
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Antal vårdtillfällen med urinvägsinfektioner utan fe-

ber per månad 

Detta ger dig en rapport som visar antalet vårdtillfällen med urinvägsinfekt-

ioner utan feber per månad de senaste 12 månaderna (beror på hur länge in-

fektionsverktyget använts). 

Information att följa upp 

Välj ”Vårdtillfällen” 

”Avgränsa uppföljningsinformation”  
Bocka i ”Tidsperiod” och välj ”Senaste året” 

Bocka i ”Organisatorisk enhet” och välj den enhet du vill se 

Bocka i ”Infektion” och välj ”Urinvägsinfektion utan feber - vård” och 

”Urinvägsinfektion utan feber – samhälle” 

”Fördela uppföljningsinformationen på” 
Bocka i ”Tid - år - månad” 

Bocka i ”Infektion” 

Ändra diagramtyp till delade staplar 

Klicka på symbolen ”Staplat stapeldiagram”  

Spara rapport 
Klicka på ”Spara rapport” och ange ”Antal vårdtillfällen med UVI utan fe-

ber per månad” som namn. 

Klicka på knappen ”Återställ” innan du skapar nästa rapport 
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Antibiotika vid urinvägsinfektion med feber 

Detta ger dig en rapport som visar vilka antibiotika som förskrivits på grund 

av en urinvägsinfektion (med feber) senaste månaden. Ordinationen visas på 

den organisatoriska enhet som registrerade ordinationen. Företrädesvis den 

medicinskt ansvariga enheten. 

Information att följa upp 

Välj ”Antibiotikaordinationer” 

”Avgränsa uppföljningsinformation”  
Bocka i ”Tidsperiod” och välj ”Föregående månad” 

Bocka i ”Organisatorisk enhet” och välj den enhet du vill se 

Bocka i ”Ordinationsorsak” och välj ”Urinvägsinfektion med feber” 

”Fördela uppföljningsinformationen på” 
Bocka i ”Antibiotika - ATC” 

Bocka i ”Vård/Samhälle” 

Klicka på symbolen ”Staplat diagram”  

Spara rapport 
Klicka på ”Spara rapport” och ange ”Antibiotika vid urinvägsinfektion med 

feber” som namn. 

Klicka på knappen ”Återställ” innan du skapar nästa rapport 
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Antibiotika vid urinvägsinfektion utan feber 

Detta ger dig en rapport som visar vilka antibiotika som förskrivits på grund 

av en urinvägsinfektion (utan feber) senaste månaden. 

Information att följa upp 

Välj ”Antibiotikaordinationer” 

”Avgränsa uppföljningsinformation”  
Bocka i ”Tidsperiod” och välj ”Föregående månad” 

Bocka i ”Organisatorisk enhet” och välj den enhet du vill se 

Bocka i ”Ordinationsorsak” och välj ”Urinvägsinfektion utan feber” 

”Fördela uppföljningsinformationen på” 
Bocka i ”Antibiotika - ATC” 

Bocka i ”Vård/Samhälle” 

Klicka på symbolen ”Staplat diagram”  

Spara rapport 
Klicka på ”Spara rapport” och ange ”Antibiotika vid urinvägsinfektion utan 

feber” som namn. 

Klicka på knappen ”Återställ” innan du skapar nästa rapport 
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Antibiotika vid lunginflammation 

Detta ger dig en rapport som visar vilka antibiotika som förskrivits på grund 

av en urinvägsinfektion (med feber) senaste månaden. 

Information att följa upp 

Välj ”Antibiotikaordinationer” 

”Avgränsa uppföljningsinformation”  
Bocka i ”Tidsperiod” och välj ”Föregående månad” 

Bocka i ”Organisatorisk enhet” och välj den enhet du vill se 

Bocka i ”Ordinationsorsak” och välj ”Lunginflammation” 

”Fördela uppföljningsinformationen på” 
Bocka i ”Antibiotika - ATC” 

Bocka i ”Vård/Samhälle” 

Klicka på symbolen ”Staplat diagram”  

Spara rapport 
Klicka på ”Spara rapport” och ange ”Antibiotika vid lunginflammation” 

som namn. 

Klicka på knappen ”Återställ” innan du skapar nästa rapport 

 


