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Ta fram statistik om basala hygienrutiner och klädregler i 
PPM-verktyget 
Gäller för: Hälso- och sjukvård, Folktandvården Värmland, Kommunal vård och omsorg  
 

Vilken statistik kan man få fram? 
Någon avancerad statistik är inte möjlig att ta ut ur PPM-verktyget utan vidare bearbetning, 
men man kan få diagram för en viss mätning (till exempel för en viss månad eller för en 
nationell mätning).  

Informationen som man får fram är följsamheten till: 
 klädregler 
 basala hygienrutiner 
 total följsamhet. 

Logga in 
 Klicka på länken: https://ppm.vantetider.se eller skriv in adressen i webbläsaren. 
Logga in med användarnamn och lösenord.  

 
 
  

https://ppm.vantetider.se/
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Ta fram statistik 
Välj menyn Resultat och därefter Basala hygienrutiner och klädregler vid patientnära 
arbete.  

 
 
Följande bild visas (kan ta lite tid innan den kommer fram). 

 
 
 Välj mätning: till exempel BHK Värmland oktober 2021 
 Välj landsting/kommun: till exempel Region Värmland 
 Välj sjukhus: Här väljer du det område som enheten/avdelningen du söker ligger under i 

PPM-verktygets struktur (OBS: PPM-verktygets struktur följer inte LiV-katalogens. Vid 
problem kontakta Smittskydd Värmland). 

 Välj avdelning: klicka på avdelning (enhet).  
Välj aggregeringsnivå (sjukhus eller avdelning). Klicka på Avdelning 

 Välj område (Somatik/Psykiatri). Det behöver inte göras något val här eftersom det blir 
samma resultat oavsett vad man väljer. 

 Output Type: Välj vilket format du vill visa statistiken i, till exempel PDF. 
 Tryck sedan på knappen Visa rapport.  
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Resultatet för formatet PDF visas olika beroende på vilken webbläsare man använder. Via 
Edge visas diagrammen genom att de lägger sig under varandra och man får dra sig nedåt via 
scrollningslisten till höger för att se alla. Det finns fyra diagram och en tabell. 
 

 
 
Du skriver ut resultatet via skrivarsymbolen och sparar ner resultat via diskettsymbolen.  
 
Diagram som visas är: 
 Bild 1: Andel med korrekt följsamhet i samtliga 8 steg, 4 hygiensteg respektive 4 

klädregler. 
 Bild 2: Andel med korrekt i de olika stegen. 
 Bild 3: Antal korrekta steg. 
 Bild 4: Följsamhet per yrkesgrupp utifrån samtliga 8 steg, 4 hygiensteg samt 4 klädsteg. 
 Bild 5. Tabell över ”Metadata” där man kan se hur många observationer som är 

inmatade samt följsamheten på varje moment.                           
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Resultatet för PDF via webbläsaren Chrome visas i form av fem diagram på vänstersidan som 
man kan klicka på för visning, alternativt kan man använda rullningslisten till höger för att 
scrolla sig nedåt för att se alla diagrammen.  
 

   
 

 
Du skriver ut resultatet via skrivarsymbolen och sparar ner resultat via nerladdnings-
symbolen.  
 

 

Kontaktuppgifter 
Smittskydd Värmland 
smittskydd@regionvarmland.se 
010-839 13 00 
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