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Sammanfattning 
Infektionssjukdomar som sprids i vården är både kostsamt för samhället och en allvarlig risk för 

patientsäkerheten. För att smitthantering på sjukhus ska vara en säker process krävs ett gott sam-

arbete mellan avdelningar, god kommunikation mellan personal liksom effektiv övervakning av 

det epidemiologiska läget. I den här studien utforskades informationsflöden, ansvarsfördelning 

och uppgiftsfördelning för smitthantering på ett sjukhus i Sverige. Detta genom att studera ett 

systemperspektiv med fokus på hur mänskliga, organisatoriska och tekniska aspekter samspelar 

vid upptäckt, kontrollåtgärder och spårning av smittor. Sex observationer och sju semi-

strukturerade intervjuer genomfördes på två vårdavdelningar, en vårdhygienisk enhet och ett mik-

robiologiskt laboratorium. Resultatet visade tre möjliga vägar för att upptäcka en smitta, där ris-

ken att upptäckten fördröjs identifierades som en allvarlig brist i systemet. Resultatet bekräftade 

även den säkerhetskulturella problematik som tidigare identifierats i vården, framför allt brist på 

både organisatoriskt och tekniskt stöd för att sjukvårdspersonal ska kunna fatta beslut om och 

genomföra kontrollåtgärder som krävs för smittsamma patienter. Granskning av smittspårnings-

processen visade svårigheter för personal att snabbt få tillgång till den information som behövs 

för att hitta smittotillfällen tillbaka i tiden. Förbättringsförslagen som identifierades var huvud-

sakligen i form av tekniskt stöd för säkrare informationsöverföring, minskad administrativ börda, 

beslutsstöd för kontrollåtgärder och stöd vid spårningsarbete, alla genom att utöka användningen 

av det vårdadministrativa systemet. 

 

 

Nyckelord: smitthantering, utbrottshantering, smittspårning, MTO, säkerhetskultur, barriäranalys 



 



vi 
 

Abstract 
Infectious diseases in health care are costly for society as well as a risk for patient safety. Effec-

tive infection control in hospitals requires collaboration between departments, communication 

between medical personnel and real time monitoring over the epidemiological situation. This 

study explores the communication, formal and informal responsibilities and task distribution for 

infection control at a hospital in Sweden. A system perspective is applied where human, organi-

zational and technological aspects interact when detecting, monitoring and tracing infections. Six 

observations and seven semi-structured interviews were conducted at two health care depart-

ments, one local infection control unit and a microbiology laboratory. The results show three pos-

sible ways of detecting infectious patients, where the risk of delay is identified as the main defi-

ciency. The results verify previous studies that elucidate health care as a reactive safety culture. 

The cause is the lack of support from both organizational and technological components, prevent-

ing medical personnel to perform the control measures required for patient safety. For contact 

tracing the results show ambiguities in the allocation of tasks and difficulties for the medical per-

sonal to quickly access accurate information for tracking possible infectious contacts. For the 

infection control process improvements are proposed in the technical support for the dissemina-

tion of information, reduced administrative load, decision support for control measures and con-

tact tracing. In all cases an expanded use of technology in health care is needed.  

 

 

Keywords: infection control, outbreak control, contact tracing, barrier analysis, HTO, safety cul-

ture
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1. Inledning 
Syftet med det inledande kapitlet är att ge en bakgrund och problembeskrivning av magisterupp-

satsens ämne: smitthantering i vården. I kapitlet presenteras bakgrund till magisteruppsatsen, 

samt dess syfte, frågeställningar, avgränsningar, disposition och ordlista. 

 

1.1 Bakgrund 

Trots att Sverige har goda förutsättningar för att minska spridning av smittsamma sjukdomar ge-

nom hygienkrav och hög sanitär standard finns det alltid risker för att allvarliga, smittsamma 

sjukdomar sprids. Smittskyddsinstitutet (SMI, 2013) rapporterar om ett mässlingsutbrott i Uppsa-

la och Stockholm där 17 personer insjuknat, trots att många i Sverige är vaccinerade. En risk är 

att sjukdomar från andra länder sprids till Sverige genom att människor som reser in i landet bär 

med sig smittan och sprider den vidare (Kantele et al., 2012).  

Ett femtiotal sjukdomar är smittspårningspliktiga i Sverige idag. Smittskyddslagen (SFS 

2004:168) och smittskyddsförordningen är (SFS 2004:255) reglerar vilka sjukdomar som innefat-

tas av smittskyddet.  I smittskyddslagen (SFS 2004:168) definieras två typer av smittsjukdomar 

som är smittspårningspliktiga: ”allmänfarliga sjukdomar” och ”samhällsfarliga sjukdomar”.  De 

allmänfarliga sjukdomarna definieras som:  

”… smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära 

långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga 

konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittsprid-

ning genom åtgärder som riktas till den smittade”  

(SFS 2004:168, § 3) 

Exempel på allmänfarliga sjukdomar är fågelinfluensa, kolera, mjältbrand, polio, rabies, salmo-

nellainfektion, tuberkulos, hepatit A-E samt ett antal könssjukdomar. De samhällsfarliga sjukdo-

marna är allmänfarliga sjukdomar där konsekvenserna kan bli en spridning i samhället. I Smitt-

skyddslagens bilaga 2 (SFS 2004:168) ingår två sådana sjukdomar, smittkoppor och svår akut 

respiratorisk sjukdom (SARS).   

I Sverige fick SMI in 70 945 anmälda fall av anmälningspliktiga sjukdomar år 2011 (SMI, 2011). 

Smittspridningen av smittsamma sjukdomar i landet kostar mycket pengar. Kostnaderna för vård 

och behandling har uppskattats till cirka 4,1 miljarder kronor per år, det förebyggande arbetet till 

en miljard kronor per år och för de som redan är sjuka mellan fem och tio miljarder kronor per år. 

(Fredlund & Giesecke, 1998) 

Sjukvårdens arbete att försöka förebygga, upptäcka, spåra och kontrollera smitta är minst sagt 

komplex. Problematiken finns på både nationell, regional och lokal nivå. Vid utbrott på nationell 

nivå behöver många aktörer samverka, bland annat är Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Sta-

tens folkhälsoinstitut, länsstyrelser, landsting/regioner och kommuner involverade i processen.
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På lokal nivå behöver varje sjukhus ha goda förebyggande rutiner, liksom riktlinjer och resurser 

för att upptäcka, förhindra spridning och spåra en smitta (Statens folkhälsoinstitut, 2005). Sjuk-

husledning behöver se smitthantering som en kärnfråga för patientsäkerheten (Brannigan et al., 

2009). För att förberedelseprocessen ska vara effektiv behövs god organisering av ansvar och 

resurser där alla de inblandade aktörerna är förberedda, både för ett mindre utbrott och för konse-

kvenserna av en större epidemi. Kommunikationen måste fungera både mellan personal på avdel-

ningar, mellan sjukhusets alla enheter och upp till nationell nivå Sjukvården har en lång väg kvar 

innan de uppfyller kriterierna för en kultur där säkerhet är integrerat i hela organisationen, en så 

kallad ”proaktiv säkerhetskultur” (Hudson, 2003). Brister i helhetssyn över sjukvårdssystemet, 

dålig systematisering av rapportering, bristande metodik för utredning av olycksfall och en hie-

rarkisk tradition med ”bestraffande kultur” anses vara några bidragande faktorer. Patienter har en 

högre risk än de tror att fara illa av icke-medicinska faktorer i sjukvården (Hudson, 2003).  

Centers for Disease Control (CDC, 2011) beskriver nyckelaktiviteter som de anser är av prioritet 

för att modernisera övervakningen av infektionssjukdomar. CDC belyser vikten av insamling av 

information som kan användas som underlag för att reducera och kontrollera utbrott. Genom att 

integrera ny teknologi inom både bioinformatik, portabla digitala artefakter och högpresterande 

databeräkningar så menar CDC att man kan både underlätta och effektivisera verktyg för ut-

brottsutredningar. Exempel på vad som underlättar är integration av data och information som 

kan visas i realtid (inkluderat både geografisk och klinisk information). Övervakningssystem kan 

också se över effektiviteten, kostnaderna och nuvarande preventiva åtgärder samt identifiera bris-

ter i dem. Man kan utnyttja laboratoriebaserad sjukdomsövervakning för att samla nationell in-

formation och på så sätt också öka informationsspridningen. Till exempel genom att upplysa lo-

kal sjukvårdspersonal om risker för utbrott, vilka patienter som är i riskzonen för en infektion 

samt vilka åtgärder som krävs för att skydda både patienter och personalens hälsa. (CDC, 2011) 

Idag finns inget heltäckande verktyg som underlättar för smitthantering på lokal nivå, utan det 

sätt man hanterar smittor på varierar från sjukhus till sjukhus. Att spåra smittotillfällen tillbaka i 

tiden är tidskrävande arbete där mycket av hanteringen sker manuellt. Cambio Healthcare Sy-

stems är en av Sveriges största leverantörer på vårdadministrativa system med närmare 85 000 

användare på sjukhus, vårdcentraler och specialistenheter. Det här examensarbetet genomfördes 

på uppdrag av Cambio Healthcare systems. Företaget formulerade ett önskemål att kartlägga pro-

cesserna kring smitthantering utifrån involverade aktörer, med målet att i framtiden underlätta 

och stödja smitthantering genom IT. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att kartlägga processer för smitthantering på ett sjukhus i Sverige. Utifrån 

kartläggningen identifierades risker med smitthantering, med analys utifrån interaktionerna mel-

lan Människa-Teknik-Organisation (MTO). Detta för att identifiera hur interaktionen mellan 

MTO-komponenterna kan öka patientsäkerheten och göra smitthanteringen säkrare. Utifrån syftet 

identifierades ett antal frågeställningar: 
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1. Hur ser informationsflöden samt ansvars- och uppgiftsfördelning ut mellan 

och inom involverade enheter i processen för smitthantering på sjukhus? 

 

2. Vilka risker finns med smitthanteringsprocessen utifrån ett säkerhetskritiskt 

perspektiv? 

 

3. Hur kan interaktionen mellan Människa, Teknik och Organisation stödjas 

utifrån de identifierade riskerna? 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsades till att studera tre delområden för smitthantering på sjukhus: upp-

täckt, kontroll och smittspårning. Upptäckt sker antingen i ett laboratorium alternativt på en av-

delning. Spårning avgränsas till sjukhusmiljön, alltså exkluderades samhällsförvärvade smittor 

och smittspårning utanför sjukhusmiljön, till exempel ett utbrott på en skola eller provtagning av 

familjemedlemmar. 

För att kunna studera frågeställningarna behövdes även en avgränsning till typ av smitta. Exa-

mensarbetet berörde de smittspårningspliktiga sjukdomar som sprids direkt (genom luft, kontakt, 

samt antibakteriell resistens), indirekt smitta och omgivningssmitta. Sjukdomar som överförs 

sexuellt samt ingreppsrelaterade infektioner exkluderades från studien.  

1.4 Uppsatsens disposition 
Inledningsvis ges en bakgrundsbeskrivning av smitthantering i vården, som bland annat belyser 

den problematik som finns med infektionssjukdomar och de aktörer som medverkar i smitthanter-

ingsprocessen (kapitel två). Detta följt av kapitel tre som beskriver lärdomar av utbrottshantering 

från tidigare forskning. I rapportens fjärde kapitel beskrivs studiens teoretiska ramverk, ett sy-

stemperspektiv med fokus på samspelet Människa-Teknik-Organisation. Det femte kapitlet redo-

visar studiens metod. Kapitel sex och sju innehåller resultat och analys av det insamlade datama-

terialet, liksom ett antal förbättringsförslag. Kapitel åtta och nio tas två diskussioner upp, både för 

studiens resultat och för metodvalet. Sist redovisas studiens slutsatser, följt av referenslista och 

appendix. 

1.5 Ordlista 

 

AC Avdelningschef 

CDC Centers for Disease Control 

ESBL Extended Spectrum Beta-Lactamase 

LÄK Läkare  
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MRSA Meticillinresistenta Staphylococcus aureus 

MTO  Människa-Teknik-Organisation 

SFS Socialstyrelsens författningssamling 

SME Smittskyddsenheten 

SMI Smittskyddsinstitutet 

SSK Sjuksköterska 

USK Undersköterska 

VEC Verksamhetchef 

VRE Vankomycinresistenta Enterokocker 
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2. Smitthantering i vården 
I kapitlet beskrivs problematiken med infektionssjukdomar i vården. Kapitlet ger även en över-

gripande beskrivning av hur smittor upptäcks, kontrolleras och spåras och vilka aktörer som är 

involverade i processen.  

2.1 Introduktion till infektionssjukdomar i vården 
Nationalencyklopedin definierar infektionssjukdomar som en sammanfattande benämning på 

sjukdomar som orsakas av ett biologiskt smittämne så som virus, bakterier, protozoner, prioner, 

svampar eller flercelliga parasiter (NE.se, Hämtad 2013-05-14). De vanligaste infektionssjukdo-

marna orsakas av bakterier och virus. Det finns tusentals olika bakteriearter och endast ett hund-

ratal av dessa är patogena (smittsamma). John Hopkins Bloomberg School of Public Health & 

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC & JHSPH, 2008) be-

skriver en patogen som en sjukdom som uppkommer från en infekterad agent eller en förgiftad 

produkt från en infekterad person, djur eller reservoir, till en smittbärare, antingen direkt eller 

indirekt genom till exempel en växt eller ett djur från miljön. 

I vården har en stor andel av patienterna nedsatt immunförsvar och rubbat naturligt försvar, vilket 

gör att många patienter är mer mottagliga för infektionssjukdomar. Infektionsrisken ökar ju läng-

re en patient stannar på sjukhuset (Struwe, 2003). För att kunna spåra och hindra smittspridning 

måste vårdpersonalen på sjukhuset ta reda på om infektionssjukdomen är associerad med sjuk-

husvistelsen, det vill säga om det är en vårdrelaterad infektion. Ducel et al. (2002, s.1) definierar 

vårdrelaterade sjukdomar som:  

“An infection acquired in hospital by a patient who was admitted for 

a reason other than that infection.” 

Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem och beräknas kosta över en miljard kronor årligen i 

Sverige (Struwe, 2003). Utöver att dessa vårdrelaterade sjukdomar inverkar på sjukdomstillstånd 

och dödlighet, så innebär dessa infektioner även förlängda vårdtider, ökade resurser och därmed 

också kostnader utöver patientens övriga sjukdomar (Pittet et al., 2005). För att tydliggöra vilka 

infektioner som inkluderas i den här studien behöver vi börja med att skilja på de olika vårdrela-

terade infektioner som finns idag: smittsamma infektionssjukdomar, icke-smittsamma infektions-

sjukdomar (ofta ingreppsrelaterade) samt mikroorganismer med utökad antimikrobiell resistens. 

(Struwe, 2003) 

Smittsamma infektionssjukdomar överförs indirekt eller direkt från miljön, mellan patienter 

och/eller personal och det finns tre typer av smittvägar (Giesecke, 2003):  

 Direkt smitta, från person till person (exempel mässling, influensa, gonorré) 

 Indirekt smitta, från en människa till en annan, genom exempelvis mat och vatten (exem-

pel salmonella, malaria) samt 
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 Omgivningssmitta från miljön (legionärsjuka, stelkramp).  

Den första kategorin, direkt smitta, kan delas in i ett antal underkategorier där smittspridningen 

sker genom antingen luft, kontakt eller sexuell kontakt. En del smittsamma infektionssjukdomar 

är anmälningspliktiga och ett mindre antal av dessa är också smittspårningspliktiga. Vilka som är 

anmälnings- respektive smittspårningspliktiga står i Smittskyddslagens bilaga 2 (SFS 2004:168). 

Den andra kategorin vårdrelaterade infektioner, ingreppsrelaterade infektioner uppstår när krop-

pens naturliga försvar minskar i och med operationer, undersökningar eller behandling (Struwe, 

2003). Exempel på infektioner är sårinfektioner efter operation eller infektioner av katetrar. Ef-

tersom dessa ingreppsrelaterade infektioner inte sprids på samma sätt som smittsamma infek-

tionssjukdomar kommer inte dessa att behandlas i den här studien. 

Den tredje kategorin, mikroorganismer som ökad antimikrobiell resistens, eller kort resistenta 

bakterier är smittspårningspliktiga. Dessa bakterier kan orsaka allvarliga kliniska tillstånd som är 

svåra att vårda och bota (Pittet et al., 2005). Dessa bakterier kan spridas asymtomatiskt, det vill 

säga smittspridning kan ske oupptäckt tills en patient är provtagen (Struwe, 2003). Inom vården 

har spridningen av både Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus (MRSA), Vankomycinresis-

tenta Enterokocker (VRE) och Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) blivit ett allt större 

problem och alla tre är anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga enligt lagen. I fortsättning-

en kommer dessa resistenta bakterier endast hänvisas till genom sina förkortningar. 

2.2 Smittspridning, spårning och kontroll 

I vården är indirekt smitta via personalens händer den vanligaste smittvägen, men det kan även 

föras över mellan personer genom föremål och utrustning (Giesecke, 2003). Exempel på andra 

sätt som patienter kan smittas förutom kontakt är via luft (direkt), droppsmitta, blodsmitta och 

fekal-oralt. Patienter i vården har många kontakter med andra människor, speciellt med personal 

som vårdar många patienter. Utöver den direkta kontakten med personalen finns många indirekta 

vårdkontakter vilket ökar risken för smittspridning. Figur 1 beskriver den indirekta smittsprid-

ningen mellan patienter, orsakade av personal.  

Det finns ett antal faktorer som ökar risken för att en smitta sprids. Bland annat spelar det roll hur 

mycket smittämne som utsöndras och hur länge smittämnet kan överleva utan en ”bärare” (Gie-

secke, 2003). Andra bidragande faktorer till att vårdrelaterade infektioner sprids kan vara bristan-

de infektionskontroll, otillräcklig bemanning, användning av urinkatetrar och liknande, otillräck-

liga laboratoriemetoder eller felkonstruktioner i miljön, som ventilation och värme, bakterie-

spridning genom tvålar, läkemedel och hjälpmedel samt dåliga kirurgiska tekniker (Archibalt & 

Jarvis, 2011). 
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Figur 1. Indirekt smittspridning genom vårdkontakter (Giesecke, 2003, s. 343) 

När ett nytt fall av en smitta upptäcks i vården är ett antal steg nödvändiga. Vidare spridning av 

smitta behöver förhindras, det behövs en kartläggning av vilken spridning som redan skett och 

smittkällan och potentiella smittvägar behöver identifieras (Struwe, 2003). Vaccinering av utsatta 

grupper eller isolering och karantän av patienter kan ses som standardåtgärder när det kommer till 

interventioner för att hindra en smittspridning (Dasaklis, 2012). Det är även viktigt att bekräfta att 

det verkligen är en smitta som har spridit genom att verifiera smittan, vilket vanligtvis sker i ett 

laboratorium (IFRC & JHSPH, 2008). Genom laboratorieanalysen kan man sedan identifiera or-

saken till utbrottet. 

När smittan är verifierad behöver man identifiera omfattningen av utbrottet och hur många som 

är smittade. Det gäller att identifiera andra möjliga smittobjekt samt en eventuell smittkälla. Man 

kan även undersöka och definiera om det är en större population som ligger i riskzonen, till ex-

empel genom inkubationstider. På så sätt kan man utöka smittspårningen.   

För att kunna kartlägga smittvägar och smittkälla på sjukhus behöver man smittspåra på ett annat 

sätt än man gör för samhällsförvärvade smittor. Utöver intervjuer med den patient som identifie-

rats med smittan först, den så kallade indexpatienten, behöver sjukvårdspersonalen gå igenom 

hela vårdkedjan. Det kan handla om att leta i avdelningsliggare och se vilka patienter som delat 
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rum, eller se över bemanningsscheman på avdelningar. Det kan också vara så att man behöver 

spåra i den fysiska miljön (vattenprover, ytor och liknande), beroende på typ av smitta. (Struwe, 

2003) 

Pittet et al (2005) beskriver ett antal grundläggande förebyggande och kontrollerande åtgärder 

som rekommenderas för att man ska kunna hantera sjukhusrelaterade infektioner. Det behöver 

bland annat finnas en vårdhygienskommitté, både på nationell och på sjukhusnivå, ett vårdhygi-

ensprogram, nedskrivna riktlinjer för vårdhygien, organiserad och aktiv övervakning och utred-

ning samt ett varningssystem för indikatorer på en infektionsrelaterad sjukdom.  

2.3 Aktörer i smitthanteringsprocessen 

2.3.1 Behandlande läkare 

I smittskyddslagen (SFS 2004:168) beskrivs den anmälningsskyldighet som vårdpersonal omfat-

tas av vid misstanke eller bekräftelse av en anmälningspliktig sjukdom. Den behandlande läkaren 

som misstänker eller konstaterar en smittsam patient är skyldig att anmäla detta till smittskydds-

läkaren i det aktuella Landstinget, samt till Smittskyddsinstitutet (SFS 2004:168, 3 kap, § 5). 

Förutom att den behandlade läkaren har anmälningsplikt så följer också ett ansvar för läkaren att 

genomföra smittspårningen, alternativt att delegera uppgiften till någon annan som har kompe-

tens inom området. Vid behov kan den behandlande läkaren också rådgöra med smittskyddsläka-

ren, som i sin tur kan välja att ta en rådgörande eller samordnande roll alternativt välja att ta över 

ärendet helt (SFS 2004:168, 3 kap, § 5).  

2.3.2 Smittskyddsläkare och Smittskyddsenhet 

Inom varje landsting finns en utsedd smittskyddsläkare som är huvudman för smittskyddet. 

Sammanfattningsvis har smittskyddsläkaren till uppgift att: 

”planera, organisera och leda smittskyddet och verka för effektivitet, 

samordning och likformighet”  

(SFS 2004:168, 6 kap, § 1).  

Konkret innebär detta att smittskyddsläkaren ansvarar för bland annat kommunikation och infor-

mationsspridning om smittskydd, både till allmänheten och till riskgrupper. Andra uppgifter rör 

stöd till behandlande läkare och annan sjukvårdspersonal samt att hantera de anmälningar som 

kommer in och se till att dessa följs upp. Smittskyddsenheten (SME) ansvarar för att all samhälls-

förvärvad smitta, och enheten samarbetar med bland annat miljöskyddskontoret, andra smitt-

skyddsenheter i landet samt smittskyddsinstitutet (SMI). Uppgifter kan till exempel vara provtag-

ning av anhöriga till smittade patienter eller undersöka matförgiftning från en restaurang. 

Om det skulle ske ett epidemiologiskt utbrott har smittskyddsläkaren en viktig roll. Det är smitt-

skyddsläkarens skyldighet att leda arbetet och försöka minimera smittspridningen. Inom varje 

Landsting finns handlingsplaner med uppgiftsfördelning detaljerat beskrivna. I Uppsala län finns 

smittskyddsläkarens ansvar beskrivet i ”Epidemiberedskapsplanen för Landstinget i Uppsala 
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Län” (Weiman & Hemmingsson, 2007), där det bland annat innebär att smittskyddsläkaren ska 

göra en epidemiologisk bedömning av situationen och kategorisera den efter tre nivåer: stabsläge, 

förstärkningsläge eller katastrofläge. Beroende på vilken av dessa tre nivåer som väljs anpassas 

smittspårningsarbetets organisation, vilka aktörer som medverkar samt ansvarsfördelning och 

åtgärder (Weiman & Hemmingsson, 2007).  

SME fungerar som smittskyddsläkarens stab och där arbetar man med smittspårning på det lokala 

geografiska området. Enheten i Uppsala län består av smittskyddsläkare, smittskyddssjuksköters-

kor och sekreterare/statistiker (Weiman & Hemmingsson, 2007). SME ska organisera sjuk-

vårdsinformation och hemsjukvård vid större epidemiologiska utbrott och beroende på hur smitt-

skyddsläkaren bedömer situationen så organiseras arbetet på SME olika. Bedömer smittskyddslä-

karen situationen som ett katastrofläge ska SME organiseras i tre grupper: utredningsgruppen, 

registreringsgruppen och vaccinationsgruppen (Weiman & Hemmingsson, 2007).  

2.3.3 Vårdhygienisk enhet 

För att förebygga uppkomsten och spridningen av smittor är det viktigt med god hygien i vården. 

Socialstyrelsen (2011) skriver att varje vårdgivare måste ha tillgång till en enhet för vårdhygien 

som kan hjälpa till med kvalitetsarbete och förbättrad patientsäkerhet. Vårdhygiensexpertisen ska 

även finnas tillgänglig vid akuta problem och på så sätt har varje vårdenhet tillgång experthjälp 

om en smittsam sjukdom uppmärksammas (Socialstyrelsen, 2011). 

Sedan 1960-talet har det funnits vårdhygieniska enheter kopplade till varje landsting. I Uppsala 

finns ”Sektionen för vårdhygien” (efter detta refererat till som Vårdhygien) på Akademiska sjuk-

huset vars uppgifter bland annat innefattar förebyggande arbete för att minska antalet vårdrelate-

rade sjukdomar (så som utformning av hygienrutiner), övervakning av infektionsläget och ex-

perthjälp vid kartläggning av utbrott i länet. Vid ett utbrott kan Vårdhygien bland annat hjälpa till 

med information om åtgärder för att hindra smittspridning. Sektionen jobbar med alla enheter i 

Landstinget. (Akademiska sjukhuset, 2012) 

2.3.4 Mikrobiologiskt laboratorium 

I ett mikrobiologiskt laboratorium undersöker personalen bakterier, svampar och virus som 

kommer in från sjukhusen. Enligt lagen måste läkare som arbetar med mikrobiologisk laborativ 

diagnostik anmäla fynd av anmälningspliktiga sjukdomar. Alternativt måste den som ansvarar för 

ett sådant laboratorium anmäla. (SFS 2004:168, 2 kap, § 5)  

2.3.5 Smittskyddsinstitutet och ”SmiNet” 

Smittskyddsinstitutet (SMI) är en nationell myndighet som ansvarar för smittskyddsfrågor i lan-

det. Deras uppgifter har ett folkhälsosyfte, att öka kunskap och kunskapsspridning i landet för att 

främja ett effektivt smittskydd (SMI, 2011). För både nationell och lokal övervakning av smitt-

samma sjukdomar används ett internetbaserat verktyg vid namn SmiNet. Systemet skapades som 

ett gemensamt projekt mellan SMI och smittskyddsläkarna i Sveriges landsting för att öka över-

vakning och beredskap (sminet.se, 2013). SmiNet används av behandlande läkare och laborato-

riepersonal för anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. Genom SmiNet 
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kommer anmälningarna till SMI och smittskyddsläkaren i länet parallellt. Det finns anpassade 

blanketter för varje anmälningspliktig sjukdom som antingen skickas direkt digitalt eller skrivs ut 

och skickas per post till smittskyddsenheten i respektive landsting. Alla landsting i Sverige är 

idag knutna till SmiNet samt de flesta av Sveriges mikrobiologiska laboratorier. (sminet.se, 2013) 

Exempel på uppgifter som ges i anmälan är personspecifika uppgifter, grund för diagnos, infor-

mation om när patienten smittats, insjuknat och när diagnosen ställts och uppgifter om ansvarig, 

behandlande läkare. (sminet.se, 2013) 
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3. Utbrottshantering i vården 
Kapitlet ger en överblick i hur utbrottshantering av infektionssjukdomar organiseras i Sverige, 

samt vilka lärdomar som kan dras utifrån tidigare forskning om utbrottshantering i vårdrelatera-

de miljöer. 

3.1 Epidemiberedskap 
Infektionssjukdomar som sprids kan orsaka epidemier som får allvarliga konsekvenser för sam-

hället. John Hopkins Bloomberg School of Public Health och International Federation of Red 

Cross and Red Crescent (FRC & JHSPH, 2008, s. 288) definierar en epidemi som förekomsten av 

en sjukdom med en mängd som är större än vad som är förväntat i den givna regionen, och som 

kräver akuta kontrollåtgärder. 

Hur epidemiologiska utbrott hanteras i Sverige kan variera beroende på lokala riktlinjer för re-

spektive landsting. I Uppsala landsting beror åtgärderna på hur smittskyddsläkaren bedömer och 

kategoriserar läget (kris-, förstärknings- eller katastrofläge). Vid stabs- eller förstärkningsläge 

samarbetar avdelningen där smittan upptäcktes samarbetar med Vårdhygien och Smittskyddsen-

heten (SME). Vid ett eventuellt katastrofläge måste de regionala och lokala beredskapsplaner att 

följas, där sjukvårdsledning och smittskyddsläkare samverkar med Socialstyrelsen och andra 

myndigheter beroende på vilken typ av utbrott det gäller. (Weiman & Hemmingsson, 2007) 

Vid stabsläge klassificeras anmälningarna som rutinmässig verksamhet på SME. Exempel skulle 

kunna vara akut matförgiftning, med kort inkubationstid där smittan inte drabbat fler än 10-20 

personer eller ett fall av inhemsk EHEC, två fall av meningokock eller ett fall av hepatit A med 

kontakt i förskolan (Weiman & Hemmingsson, 2007). När smittskyddsläkaren klassificerar ett 

förstärkningsläge prioriterar SME om sina resurser. Det kan hända till exempel om det kommit in 

anmälningar med flera fall av salmonella, EHEC eller multiresistenta bakterier. Eller endast ett 

inhemskt fall av till exempel difteri, bolutism, mjältbrand eller rabies. 

Vid ett katastrofläge organiserar SME tre grupper för att hantera utbrottet: en utredningsgrupp, en 

registreringsgrupp och en vaccinationsgrupp (Weiman & Hemmingsson, 2007). Utredningsgrup-

pens uppgifter innebär bland annat att analysera smittkälla och smittvägar samt att kommunicera 

utåt med andra enheter, till exempel SMI och smittskyddsläkare från andra län. Utredningsgrup-

pen ska även informera mikrobiologiska laboratorier om förväntade provvolymer och se över 

arbetet så att rätt prover tas. De ska också sammanställa ett kunskapsunderlag om utbrot-

tet/epidemin. Den andra gruppen på SME, registreringsgruppen, har till uppgift att registrera alla 

kliniskt fastställda och misstänkta fall samt alla kontakter som fallen haft. 
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Informationen hämtas från ett antal olika källor, bland annat från sjukhus, mikrobiologiskt labo-

ratorium, men även utifrån fält. Målet med insamlingen är att digitalisera uppgifterna och om inte 

en mall finns tillgänglig ska registreringsgruppen skapa en. Registreringsgruppen samarbetar 

även med utredningsgruppen. Vaccinationsgruppens arbete rör allt ansvar kring vaccinering. Där 

ingång att beräkna vilket behov som finns, att upprätta platser där man kan vaccineras och orga-

nisationen av dessa, samt prioritera vilka som kan få vaccinationen. Gruppen ska även informera 

allmänhet och massmedia samt föra statistik över komplikationer och antal vaccinerade (Weiman 

& Hemmingsson, 2007). 

3.2 Lärdomar från utbrott i vården 
I en krissituation behöver sjukvårdspersonal med olika bakgrund samarbeta för att snabbt kunna 

identifiera smittade patienter, genomföra laborativ diagnostik, spåra smittvägar och genomföra 

både försiktighets- och förebyggande åtgärder. Brannigan et al. (2009) beskriver vikten av en 

kultur som stödjer och förnyar beteende och värderingar för smitthantering. Detta behöver vara 

integrerat på alla organisatoriska nivåer, från högsta ledning ner till vårdpersonal som arbetar 

med patienterna.   

Pittet et al. (2005) listar ett antal problem kring utbrottsutredningar. Först och främst kan det vara 

problem redan från början, där problematiken ligger i svårigheter att känna igen att det är ett ut-

brott man hanterar. Andra problem är bristande kommunikation mellan laboratoriet och det be-

handlade teamet, samarbete mellan övervakningssystem och lokala vårdhygienteam och bestraf-

fande attityder kring smitthantering. Det kan även uppstå problem i brist på redskap, kunskap och 

resurser för en god utredning av utbrott. Tillgänglighet av resurser och att de fördelas vid rätt tid, 

rätt plats och i rätt mängd påverkar också smitthantering på sjukhus (Dasaklis, 2012). Bered-

skapsplaner ser ofta över de logistiska parametrarna, som hur patienten färdas och arbetskraftens 

tillgänglighet. Det finns däremot flera flaskhalsar när det kommer till beslut kring hur man ska 

handla när en patient blivit smittad. Ytterligare ett problem som kan uppstå som sjukvårdsperso-

nalen ofta inte tänkt på är interaktion med media (Dasaklis, 2012). 

Efter ett utbrott i legionärsjuka i Storbritannien år 2002 har ett antal rapporter skrivits om hur 

kontrollåtgärder och smittspårning hanterats. På ett antal områden har man kunnat dra lärdomar, 

till exempel att det är viktigt att reagera snabbt. Det är bättre att överreagera i början av en inci-

dent istället för att avvakta, men det kräver struktur och flexibilitet av alla inblandade (Kirrage et 

al., 2007). Vid utbrottsutredningar finns det ett behov av att ha flera team med olika ansvarsför-

delning. Under utbrottet i legionärsjuka organiserades ett team för att utreda taktiska och operati-

va delar av utbrottet, medan ett annat team hade ansvar för den strategiska hanteringen av utbrot-

tet och dessa team träffades dagligen. Vem som skulle göra vad var oklart och det fanns en tvek-

samhet inför roller, ansvar och beslutsfattande (Kirrage et al., 2007). Två viktiga resurser som 

kunde underlättat smittspårningsarbetet uppmärksammades sent efter att smittspårningen påbör-

jats. Det var resurser som fanns tillgängliga kring det geografiska informationssystemet och kun-

skap om hur man modellerar luftburen smitta.  
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Vid ett utbrott kan det vara svårt att på förhand definiera tydliga riktlinjer som följs när en inci-

dent inträffar. I en litteraturstudie genomförd av Cabana et al. (1999) beskrivs ett antal barriärer 

som hindrar att sjukvårdspersonal följer riktlinjer. Det handlar bland annat om attityd och att 

sjukvårdspersonalen inte håller med om en specifik riktlinje och därför undviker att utföra den. 

Det kan också handla om bristande kunskap om vilka riktlinjer som finns, eller bristande tro på 

att det man utför faktiskt kommer att göra någon verkan (Cabana et al., 1999). Om inte riktlinjer 

är precisa nog kan det till och med handla om en ren feltolkning av riktlinjen när den inte följs 

(Cabana et al., 1999; Archibalt & Jarvis, 2011; Timen et al., 2010).  

Timen et al. (2010) beskriver även ett antal barriärer som är specifika för olika professioner vid 

större utbrott: mikrobiologer, vårdhygienpersonal, läkare och sjuksköterskor. Studien visade att 

mikrobiologer och vårdhygienpersonal var mer benägna att följa riktlinjer om de fått instruktio-

nerna direkt från den nationella utbrottskommittén samt när de får en personlig kopia med riktlin-

jer i handen. Något som mikrobiologerna uttryckte skulle underlätta för dem att följa kontrollåt-

gärderna var bekantskap med behandlande läkare som var ansvarig för riktlinjer över kontroll och 

diagnostik, samt att mikrobiologierna kunde få en ledande roll i spridningen av riktlinjer till läka-

re och vårdhygien (Timen et al., 2010). För vårdhygienpersonal beskrivs typiska problem som 

otydliga mål för utförandet, otydlig ansvarsfördelning och fördröjning i kommunikationen mellan 

vårdhygien och nationell utbrottskommitté.  Läkare beskrev externa faktorer som kunde påverka 

varför de inte följde riktlinjerna. Exempel var brist på specifika riktlinjer för professionen, orga-

nisatoriska faktorer som bristande IT-system för övervakning och upptäckt av nya fall, brist på 

system för fördelning av säkerhetsutrustning och osäkerhet i vilka läkare som finns tillgängliga 

under krisen, och osäkerhet i ansvarsfördelning mellan olika mottagningar. Sjuksköterskorna i 

studien fokuserade mest på praktiska aspekter, så som tillräckligt med tid att utföra kontrollåtgär-

der och att uppdatera protokoll efter nya riktlinjer samt tydlig ansvarsfördelning. (Timen et al., 

2010)  

Språket i riktlinjerna kan påverka om personalen blir benägen att följa dem eller inte. Otydligt 

och oprecist språk kan försämra riktlinjerna. Till exempel riktlinjer som innehåller ord som 

”överväga”, vilket inte låter speciellt avgörande, gör sjukvårdspersonalen mer benägna att inte 

följa riktlinjerna. Istället bör man uttrycka sig i termer som ”måste” och ”ska”, vilket kan stärka 

följsamheten av riktlinjerna (Timen et al., 2010). Fysiska begränsningar kan påverka sjukvårds-

personal att inte följa riktlinjer. Det kan till exempel handla om att en specialist inom något om-

råde inte är tillgänglig vid en viss tidpunkt, vilket gör att personalen bryter mot riktlinjerna. 

Andra fysiska barriärer är frånvaro av ett påminnelsesystem, frånvaro av material eller stöd från 

omgivningen, ökade kostnader eller brist på tid (Timen et al., 2010). 
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4. Teoretiskt ramverk 
I kapitlet introduceras systemperspektivet Människa-Teknik-Organisation, följt av definitioner av 

M, T och O-komponenter specifikt för den här studien. Sist beskrivs ytterligare två teoretiska 

perspektiv förankrat till systemperspektivet: barriärteori och säkerhetskultur. 

4.1 MTO: Ett systemperspektiv 
Olyckor har ofta komplexa orsaksrötter, där man inte enbart kan skylla på mänskliga felhandling-

ar och tekniska briser, vilka traditionellt har varit i huvudfokus i orsaksutredningar (Hollnagel, 

2008; Reason, 1997). Mänskliga felhandlingar ses idag som ofrånkomligt när människor arbetar i 

komplexa system. Vid olycksutredningar är mänskliga fel snarare en konsekvens än orsaken till 

att en olycka inträffar (Reason, 1997). Risker för olyckor påverkas bland annat av den situation 

som människor arbetar i och olika mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer (Rollenhagen, 

1997). För att förklara samband mellan olika orsaksrötter har ett systemperspektiv visat sig an-

vändbart, där människan, tekniken och organisationen (MTO) bildar systemets delar. Rollenha-

gen (1997, s. 10) beskriver MTO-begreppet på följande vis: 

”Övergripande kan MTO-området preliminärt definieras som ett 

perspektiv på säkerhet vars syfte är att studera hur människans fy-

siska, psykologiska och sociala förutsättningar samspelar med olika 

teknologier och organisationsformer samt utifrån denna kunskap 

verka för ökad säkerhet.” 

MTO myntades som ett metakoncept utifrån forskningen inom kärnkraftsindustrin i början av 

åttiotalet (Kecklund et al., 1996). Det finns flera sätt att tolka konceptet, varav ett är MTO som 

metodik för att analysera sambanden mellan människan i aktivitet och den teknisk och organisa-

toriska kontext där aktiviteter utförs. Andra sätt att tolka MTO är som en specialistdomän för 

human factors eller som en metafor för systemtänkande i säkerhetsarbete (Andersson & Rollen-

hagen, 2002). I det här arbetet används MTO som metodik och analys av system, där man genom 

konceptet kan tolka händelseförlopp, ansvars- och uppgiftsfördelning i sjukvård utifrån ett risk- 

och säkerhetskritiskt perspektiv. För att studera människan i MTO-system krävs kunskap i så väl 

sociala som psykologiska förhållanden, organisationspsykologiska teorier och tekniska kompo-

nenter. Nedan följer en beskrivning av det MTO-system som används i den här studien, där inter-

aktionen mellan delkomponenterna M, T och O beskrivs utifrån ett ömsesidigt beroendeförhål-

lande till varandra. Definitionen av systemen följs av ett teoretiskt ramverk vilket används som 

stöd för en riskanalys med interaktionen mellan människan, tekniken och organisationen i huvud-

fokus.  

Människan (M) i systemet är i den här studien avgränsad till två perspektiv: ett kognitivt och ett 

socialt. Det kognitiva perspektivet har sin utgångspunkt i mänskligt informationsprocessande där 

kognitiva funktioner så som sinnesintag, perception, beslutsfattande och uppmärksamhet är
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centralt (Wickens et al., 2013). Genom att förstå hur mänsklig kognition begränsar oss, kan vi 

också förstå hur och varför ett beteende förändras av en viss systemdesign (Wickens et al., 2013). 

Den sociala komponenten för M i systemet kommer från socialpsykologisk teori (Bohgard et al., 

2008). Människan ingår i arbetsgrupper som definieras utifrån gemensamma mål, ömsesidigt 

beroende av varandra, att de är medvetna om varandras existens och att de uppfattar sig själva 

som en grupp. Man kan även prata om team vilket är en speciell typ av arbetsorganisation som 

ansvarar för ett gemensamt uppdrag (Bohgard et al., 2008). I den här studien innebär det att tea-

met är ett vårdlag som tillsammans har som uppdrag att vårda sjuka patienter. Beroende på stude-

rad enhet så finns olika yrkesroller för M i systemet: läkare, sjuksköterska, undersköterska ingår 

ofta i ett vårdlag. Andra aktörer är gruppchefer på avdelningar, vårdhygiensjuksköterskor/läkare 

samt laboratoriepersonal.  

Delkomponenten T avgränsas till två delar. Dels det vårdadministrativa system som används på 

sjukhuset, definierat som ett primärt tekniskt system. Vårdpersonal använder systemet för, dele-

gering av mediciner och prover, journalföring och kommunikation mellan laboratoriet för att 

nämna några exempel. Utöver det vårdadministrativa systemet används också andra IT-system, 

som i den här studien definieras som sekundära tekniska system. Sekundära tekniska system är de 

sätt som vårdpersonalen kommunicerar och utför arbetet både via övrig IT, men också via ”kog-

nitiva artefakter” (Norman, 1993), till exempel via telefoner eller utskrivna dokument i pärmar.  

MTO-begreppets O-komponent påverkar både det tekniska och mänskliga systemen. I det här 

arbetet avgränsas O till ett systemperspektiv på organisationslära. I perspektivet är helheten vik-

tig, och en grundläggande princip för förbättringsåtgärder är att verksamhetens processer måste 

beskrivas, analyseras och förstås så väl i sin helhet som i sina delar (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

Systemperspektivet är också ett socialt perspektiv, där det är viktigt att förstå de aktörer som 

finns i systemet. För att förenkla analysen av O-perspektivet används två begrepp: formell och 

informell organisation. Formell organisation kan ses som sjukhusets säkerhetsledningssystem för 

smitthantering. Säkerhetsledningssystemet kan beskrivas som organisationens formella struktur, 

ett sätt att organisera för säkerhet, där man tar hänsyn till anställda, allmänheten och miljön. Ett 

formellt säkerhetsledningssystem inkluderar också interna kontrollsystem, organisationsstruktur 

genom regler och lagar, ansvarsfördelning och tillsyn (Bohgard et al., 2008). I kontrast till hur 

organisationen ser ut formellt kan det även finnas informella uppgifts- och ansvarsfördelningar 

som påverkar MTO-systemet. Till exempel kan det finnas aktörer som har makt och inflytande 

och som skapar informella normer i organisationen (Bruzelius & Skärvad, 2011). Det kan även 

finnas informella informationskanaler som fördelar värderingar och normer i organisationen.  

För en MTO-analys kan dessa tre delkomponenter studeras som helhet, men också som delinter-

aktionerna MT, OM och OT. I figur 2 beskrivs en enklare MTO-modell över det ömsesidiga be-

roendeförhållandet mellan delkomponenterna, samt en sammanfattning av vad respektive del 

innehåller i den här studien. Ringarna i modellen har olika storlek, vilket symboliserar hur stor 

vikt som läggs vid respektive delkomponent. T-komponenten i modellen är störst, vilket speglar 

både studiens bakgrund och fokus på att stödja interaktionerna genom IT. O-komponenten i mo-
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dellen är näst störst, vilket symboliserar de lagkrav och riktlinjer som finns och som vårdpersonal 

måste följa.  

M-komponenten i systemet är också viktig när man studerar smitthantering, och kombinationen 

mellan Människa-Teknik (MT) är central i den här studien. MT-interaktionen inkluderar framför 

allt interaktionen mellan vårdpersonal, både som individer och som team, med det primära tek-

niska systemet. Ännu en MT-interaktion som studeras är möjliga kommunikationsvägar och do-

kumentering för smitthantering som vårdpersonal använder via sekundära tekniska system, till 

exempel pappersprotokoll, utskrivna beläggningslistor, telefonsamtal mellan enheter och andra 

övriga IT-system. MT-interaktioner berör vikten av transparens i de tekniska systemen och beho-

vet av återkoppling till användaren (Rollenhagen, 1997). Kombinationen Organisation-Människa 

(OM) beskriver hur den formella respektive informella organisationsstrukturen påverkar indivi-

den eller teamets handlingar i systemet. M i det här fallet, liksom i definitionen MT är den sjuk-

vårdspersonal som arbetar på respektive enhet. Exempel på O-komponenter i det formella syste-

met som påverkar M är smittskyddslagen, lokala föreskrifter för hygienrutiner och anmälan av 

smittspårningspliktiga sjukdomar. Ett antal aktörer, så som Vårdhygien och Smittskyddsenheten 

(SME) påverkar de som arbetar på sjukhuset. Exempel på informella organisationsstrukturer som 

påverkar människan skulle kunna vara en uppgift som vårdpersonalen utför som inte är definierad 

i de formella riktlinjerna. Begreppet ”säkerhetskultur” är starkt kopplat till OM-systemet som 

inkluderar attityder, beteenden som påverkas av riskstyrning i en organisation. För en närmare 

beskrivning av begreppet se kapitel 4.3.  

 

Figur 2. Modell för interaktioner mellan Människa-Teknik-Organisation   

Vad gäller Organisation-Teknik (OT)-interaktionen så begränsas den i den här studien till att en-

dast beskriva det primära tekniska systemet och det formella organisatoriska perspektivet. Med 
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andra ord inkluderar OT-interaktionen de lagar och riktlinjer som påverkar hur det vårdadminist-

rativa systemet är utformat. I den här studien kan det till exempel handla om hur organisatoriska 

krav påverkar utformningen av tekniken, till exempel genom lagkrav om journalföring i det vård-

administrativa systemet.  

För en MTO-analys kommer systemet som helhet att analyseras vilket bland annat kommer att 

fånga upp kvalitén på det primära tekniska systemets funktioner och vilka barriärer som fångar 

upp mänskligt felhandlande (Rollenhagen, 1997). När människan i systemet innebär en risk, kan 

det bero på två orsaker: aktiva felhandlingar eller latenta förhållanden (Reason, 1997). De aktiva 

felhandlingarna kommer i den här studien från M-komponenten. De latenta förhållandena inklu-

deras av systemanalysens organisatoriska (O) samt tekniska komponent (T). Latenta felhandling-

ar är orsaker som går bortom psykologiska teorier om människan. Latenta fel i T-komponenten 

skulle till exempel kunna vara dålig design, bristfällig övervakning, otillräckliga procedurer, då-

lig automation, och otillräckliga verktyg och utrustning. Latenta fel kan också komma från orga-

nisatoriskt håll, till exempel genom beslut från regering, tillverkare, designers eller chefer (Rea-

son, 1997). För MTO-analysen av systemet används barriärteori och begreppet säkerhetskultur 

som hjälp för att identifiera risker i interaktionen mellan delkomponenterna, MT, OM och OT.  

 

4.2 Barräranalys 

Människan har alltid arbetat för att försöka hindra olyckor från att inträffa. För både kartläggning 

av olyckor och förebyggande arbete är det viktigt att identifiera så kallade säkerhetsbarriärer 

(Kecklund et al., 1996). Idealt kan ett system använda dessa barriärer för att hindra en olycka från 

att ske. Sklet (2005, s. 496) definierar säkerhetsbarriärer på följande vis:  

”Safety barriers are physical and/or non-physical means planned to 

prevent, control or mitigate undesired events of accidents.” 

Man har kunnat konstatera att barriäranalys är viktigt för att reducera risker och arbeta för att 

göra system säkrare. Vad man däremot inte har kunnat göra är en enhetlig definition av begreppet 

i litteraturen (Sklet, 2005). Det finns många sätt att kategorisera och beskriva säkerhetsbarriärer, 

även om de ofta har liknande mening i grunden. Rollenhagen (2011) föreslår ett mer restriktivt 

förhållningssätt till begreppet eftersom det på senare tid blivit en ”barriärinflation” där använd-

ningen blivit allt bredare. Rollenhagen (2009) menar att barriärer blandas ihop med säkerhetskul-

turella aspekter och säkerhetsledningssystem i MTO-analyser och olycksutredningar. I en mer 

restriktiv definition är barriärer fysisk/teknisk maskinvara/hårdvara, samt olika typer av kontroll-

funktioner som karaktäriserar barriärerna. Barriärerna måste vara ”aktiva”, genom att på något 

sätt identifiera, utvärdera och handla. Handlingen i sin tur blir det fysiska/tekniska alternativt ett 

mänskligt beteende (Rollenhagen, 2009).  

För att hindra att en olycka inträffar genom barriärer kan man använda en eller flera olika barri-

ärfunktioner som i sig kan kategoriseras till barriärsystem. Hollnagel (2008) definierar fyra bar-
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riärsystem, vilka beskriver på vilket sätt en barriärfunktion används. Dessa fyra är funktionella 

barriärsystem, symboliska barriärsystem, materiella barriärsystem och immateriella barriärsy-

stem. 

 Fysiska/materiella barriärer är ett fysiskt eller materiellt hinder, till exempel en vägg, en 

byggnad, ett stängsel eller en behållare. Karaktäristiskt för en fysisk barriär är att den 

hindrar en händelse från att inträffa genom att blockera information från att ta sig från en 

plats till en annan. Barriären kan fungera av sig själv, utan att någon behöver ”aktivera” 

den. 

 Funktionella barriärer hindrar eller förebygger att en handling utförs via fördefinierade 

förutsättningar eller spärranordningar. Exempel skulle kunna vara lås, lösenord eller en 

fördröjning i ett system.  

 Symboliska barriärer kräver att en användare tolkar barriären. Det kan till exempel handla 

om att man måste tolka information från ett varningssystem, alarm eller skyltar. 

 Immateriella barriärer (incorporeal) är inte fysiskt där, utan det är en barriär som förlitar 

sig på internaliserad kunskap av till exempel regler, lagar eller förbud som hindrar någon 

från att utföra en handling. 

När man genomför en analys av barriärer i praktiken kan det vara förvirrande att särskilja på bar-

riärfunktioner och barriärsystem. Hollnagel (2008) argumenterar för att man istället för att prata 

om barriärfunktioner refererar till ”en barriär”, implementerat i ett barriärsystem, vilket förenklar 

förståelsen för begreppen. Därför kommer begreppet barriär att användas i fortsättningen, vilket 

alltså betyder barriärfunktion. För att analysera utförandet av en barriär finns ett antal attribut 

man kan titta på. Alla attribut är inte alltid relevanta för alla barriärer, men en utvärdering av föl-

jande funktioner kan ge en bild av hur säker en barriär är i ett system (Sklet, 2006): 

 Funktionalitet/effektivitet 

 Reliabilitet/tillgänglighet 

 Svarstid 

 Robusthet 

 Utlöser händelse/tillstånd 

Fysiska/materiella barriärer har hög effektivitet och uppfyller ofta sitt syfte (Hollnagel, 2008). De 

är oberoende av människan vid användning och reliabiliteten ses ofta som hög. Det är däremot 

ofta hög kostnad för att upprätthålla en sådan typ av barriär (Hollnagel, 2008). För funktionella 

barriärer är effektiviteten hög och ofta är barriärerna oberoende av människor. De är också ro-

busta och lättillgängliga. Symboliska barriärer är i stort beroende av mänskliga handlingar. De är 

inte alltid pålitliga och inte heller helt robusta. Immateriella barriärer ses som låga i både reliabi-

litet, robusthet och effektivitet. De är beroende av mänskliga handlingar och det är osäkert om de 
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är tillgängliga (Hollnagel, 2008).  För att ett system ska vara robust används ofta en mix av olika 

barriärer från olika barriärsystem, vilket ökar robustheten (Hollnagel, 2008).  

Viktigt att komma ihåg när man analyserar barriärer är att det inte alltid är självklart vilken effekt 

en barriär får, oavsett om det ser bra ut för att den har vissa attribut. För att en risk ska elimineras 

från ett system krävs att källan till risken faktiskt kan tas bort från systemet utan att det påverkar 

systemets funktionalitet (Hollnagel, 2008). En risk när man utvärderar system är att man ersätter 

alla mänskliga komponenter med teknologi, specifikt med automation (Hollnagel, 2008). Om 

man vid utbytet har synen på teknologi som pålitlig utan några oförutsedda effekter, överraskas 

man ofta av oförutsedda konsekvenser. För att något ska kunna bytas ut helt mot något annat 

krävs det att det i systemet inte finns någon interaktion, det vill säga ett oberoende av delar i sy-

stemet (Hollnagel, 2008). Rollenhagen (2009) beskriver ett annat exempel på konsekvenser av en 

fysisk/teknisk barriärs effekt. På grund av den ökade robustheten försämras i sin tur en administ-

rativ/beteendemässig barriär genom att tilltron till det fysiska/tekniska systemet ökar för den som 

utför den administrativa barriärer. Det är viktigt att uppmärksamma att barriärer i sig inte alltid 

har en positiv effekt och gör system säkrare, utan att barriärer i sin tur också kan orsaka nya ris-

ker. Vad man måste vara extra försiktig med är att byta ut funktionalitet i system, från en mänsk-

lig barriär till en teknisk. 

I den här studien används en prospektiv barriäranalys av MTO-systemet. Detta för att titta på 

potentiella risker och möjligheter att minska dessa risker genom hindrande/stödjande barriärer. 

En prospektiv barriäranalys är lika viktig att genomföra som en retrospektiv, för att analysera 

möjliga bristande barriärer (Hollnagel, 2008). 

4.3 Säkerhetskultur 
Efter olyckan i Tjernobyl började begreppet säkerhetskultur att användas. Begreppet har använts 

mer och mer frekvent, framför allt för att förklara orsaksrötter till olyckor (Skriver, 2004). Säker-

hetskultur har diskuterats och tillämpats mest inom kärnkraftsindustrin och flygindustrin, men det 

har även spridits till andra sektorer, som oljeindustrin, tågindustrin och sjukvården. Liksom barri-

ärteori har säkerhetskultur varit omtvistat i litteraturen och det finns ännu ingen tydlig definition 

(Skriver, 2004). Begreppet har ofta tolkats som en möjlighet för ingenjörer att förbättra säkerhets-

ledningssystemets utformning, det vill säga att effektivisera och rationalisera riktlinjer och regler 

för operatörer. Detta i sin tur har lett till en problematik där man vid olyckor lagt skulden på ope-

ratörerna som inte följer riktlinjer till punkt och pricka (Skriver, 2004). Det är viktigt att poängte-

ra att säkerhetskultur innefattar mer än formell organisationsstruktur och begreppet som det be-

skrivs idag inkluderar ofta människors värderingar, attityder och beteenden.  

Skriver (2004) beskriver en enklare modell över säkerhetskultur, ämnad för att användas som ett 

verktyg vid säkerhetsarbete. Modellen utformades för att underlätta för organisationer att tolka 

begreppet säkerhetskultur till ett konkret verktyg. Skrivers modell inkluderar tre element: risk-

styrning, förståelse och beteende, se figur 3. Dessa tre enheter tolkas och ses som en helhet, där 

delarna kopplar till varandra och vid en olycka har dessa tre element brustit på något sätt. 
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Det första elementet, riskstyrning, inkluderar de krav som organisationer och medarbetare måste 

följa. Där ingår de checklistor, riktlinjer, lagar och procedurer som följs, samt även säkerhetsled-

ningssystemet. Riskstyrningen påverkas av hur personalen förhåller sig till regler och direktiv. 

Om personalen inte har förståelse för kraven, kan en egen tolkning av riskstyrningen bli normen, 

vilket i sin tur påverkar beteendet. Förståelsen handlar alltså om de värderingar, tankar och käns-

lor som finns kring riskstyrningen, vilka kan vara positiva eller negativa. 

 
Figur 3. En enkel modell för säkerhetskultur (Översatt från ”A simple model of safety culture”, 

Skriver, 2004, s. 54) 

 

När man studerar förståelse i en organisation vill man ta reda på vad organisationens medlemmar 

anser vara anledningen till att de utför ett visst beteende (Skriver, 2004). Beteendet i sin tur är de 

handlingar och beslut som är observerbara i det händelseförlopp man studerar, till exempel rap-

portering. Det gäller både individen, gruppen och organisationen. Sammanfattningsvis vill man 

undersöka hur riskstyrningen ser ut genom att se till den dokumentation som finns och förståelsen 

för den genom att fråga hur risker uppfattas. Utöver det behöver man även se till beteendet ge-

nom att studera händelseförlopp i verkligheten (Skriver, 2004). Riskstyrningen kan tolkas som 

den formella organisationsstrukturen som påverkar förståelsen för riskstyrningen vilket i sin tur 

påverkar beteendet, och dessa tre tillsammans ger ett teoretiskt ramverk för helhetsperspektivet 

MTO.  

 

Ett annat sätt att se på säkerhetskultur beskrivs av Reason (1997) som beskriver fyra typer av 

kritiska delkomponenter som tillsammans skapar en ”säker kultur”. Dessa fyra är rapporterande 

kultur, rättvis kultur, informerande kultur och lärande kultur. En rapporterande kultur tar vara på 

de incidenter som inträffat, där alla bidrar till rapporteringen av enskilda misstag. Att en kultur 

ska vara rapporterande beror delvis på om kulturen är rättvis. För att kulturen ska vara rättvis bör 

inte bestraffning av enskilda förekomma. Finns det tillit i organisationen där enskilda medlemmar 

till och med uppmuntras att rapportera sina misstag, skapas en rättvis kultur (Reason, 1997).  

 

För att kulturen ska vara informerande krävs ett välutvecklat säkerhetsledningssystem som tar 

vara på information om incidenter och olyckor som rapporteras. De som utvecklar säkerhetsled-
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ningssystemet ska han kunskap om mänskliga, organisatoriska och tekniska komponenter som 

kan påverka säkerheten i systemet som helhet (Reason, 1997). Till sist behöver kulturen även 

vara lärande, det vill säga att den ska ta vara på säkerhetsledningssystemet och göra förändringar 

för att öka säkerheten. Hudson (2003) argumenterar för att sjukvården inte har en rapporterande 

kultur, där det som försvårar rapporteringen är att felhandlingarna ofta är ”pinsamma” för enskil-

da personer. Detta hänger ihop med att sjukvården inte har en rättvis kultur. Sjukvården är bra på 

att se medicinska risker, men vad de inte tar vara på är säkerhetsledningssystemet, där en helhets-

bild av systemet som helhet saknas (Hudson, 2003). 
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5. Metod 
I kapitlet beskrivs examensarbetets forskningsprocess och den forskningstradition där examens-

arbetet har sina rötter. Kapitlet innehåller även en beskrivning av fallstudiemetodik och de data-

insamlingsmetoder som används i studien: inledande samtal, dokument, deltagande observation 

och semi-strukturerade intervjuer. Sist beskrivs de analysmetoder som används. 
 

5.1 Forskningsprocess 
För att studera processen för smitthantering användes ett explorativt, induktivt angreppssätt. Fall-

studiemetodik användes för att genom kvalitativ datainsamlingsmetodik skapa en övergripande 

bild av smitthanteringsprocessen och samla material till en mer ingående analys. När man stude-

rar processer tittar man på hur något händer, till exempel hur förståelse och deltagande ser ut un-

der tiden en process äger rum, snarare än utkomsten av processen i sig (Patton, 2002). Ett kvalita-

tivt forskningsangrepp passar bra för att studera dynamiska processer. Det ger en detaljerad be-

skrivning av hur människor interagerar med varandra. Olika människors upplevelse av en process 

kan variera och därför är det viktigt att få beskrivet hur varje individ ser på processen (Patton, 

2002). Studier av processer fokuserar inte enbart på formella händelser och förutsägbara utkoms-

ter, utan även på oförutsedda interaktioner och informella händelser. En utvärdering kan både 

trycka på styrkor med processer, liksom det kan vara användbart som hjälpmedel för att förbättra 

processer i till exempel organisationer (Patton, 2002). 

Som metod används fallstudien för att ge djup och fyllig information (Hancock, 1998). Den bi-

drar även med kunskap om individen, gruppen, organisationen samt olika sociala och politiska 

fenomen (Yin, 2003). En fallstudie låter forskare se karaktärsdrag i händelser från verkliga livet i 

sin kontext, som till exempel organisatoriska processer. Fallstudiemetodik har tidigare används 

inom sjukvården. Till exempel för att utveckla nya tjänster som utskrivning från sjukhus och för 

att beskriva organisatoriska förändringar i planering och utförande av tjänster (Hancock, 1998). 

Anledningen till att en fallstudiemetodik valdes till just den här studien var huvudsakligen för att 

kontexten är viktig för att man ska kunna förstå sig på smitthantering. Det är också viktigt att 

empiriskt kunna samla djup och fyllig information från verkliga livet. En tredje fördel med fall-

studiemetodik är att man förlitar sig på flera kunskapskällor, där datamaterialet behandlas genom 

triangulering vilket höjer studiens validitet. Flera datainsamlingstekniker och källor är fallstudie-

metodikens styrka. Att ha multipla källor i sin studie ger en bredare bas för att förstå historik, 

attityder och beteenden i det man studerar (Yin, 2003).  

En fallstudie har ofta en förklarande design där den svarar på ”hur” och ”varför”-frågor (Yin, 

2003). En fallstudie kan även svara på ”vad”-frågor, och då blir studiedesignen mer utforskande. 

Den här studien hade både en förklarande och en utforskande design. I den första och tredje frå-

geställningen ställdes ”hur”-frågor, där syftet var att förklara hur smitthanteringsprocessen ser ut 

och hur den kan förbättras. Den andra frågeställningen var en "vad"- fråga, där syftet var att ut-

forska risker med smitthanteringsprocessen utifrån MTO-interaktioner.  
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I den här studien användes en single case study (fallstudie), där embedded units beskriver de 

mindre delkomponenterna i smitthantering. Genom att ha både ett större fall och mindre enheter 

kan data analyseras både som en större process och genom mindre enheter. Att använda embed-

ded units har till sin fördel att det gör studiedesignen flexibel om forskningsfrågorna skulle 

komma att ändras under studiens gång (Yin, 2003). Men ett antal problem kan uppstå, till exem-

pel kan helhetsperspektivet glömmas bort när man fokuserar mycket på de mindre enheterna. Då 

är det viktigt att man lyfter upp sitt ”större fall”, som är studiens huvudsakliga analysenhet. Om 

det större fallet uteblir från analysen kan man ändra riktningen i fallstudien så att det stora fallet 

enbart ses som kontext (Yin, 2003). Utifrån de forskningsfrågor som definierats för den här stu-

dien har en avgränsning på fallet genomförts. Det stora fallet i studien är processen för smitthan-

tering på ett sjukhus. För en vidare reflektion kring fallstudieproblematik, se metoddiskussionen. 

5.2 Genomförande 
Studiens genomförande delades upp i tre faser. Den inledande fasen innehöll ett antal inledande 

samtal med nyckelpersoner, observationer och dokumentanalys. Dessa genomfördes för att få en 

övergripande bild av smitthantering, vilka enheter och yrkesroller som är involverade och i vilken 

kontext de verkar. I den andra fasen genomfördes semi-strukturerade intervjuer med identifierade 

nyckelpersoner, där intervjuguiden var baserad på det teoretiska ramverket. I den tredje fasen 

genomfördes en sammanställning av inledande samtal, observationer, intervjuer och dokument 

för att genom en MTO-analys belysa processen utifrån de teoretiska perspektiven. De olika pro-

jektfaserna sammanfattas i figur 4. 

 

Figur 4. Flödesbeskrivning av studiens projektfaser 

 

5.2.1 Kartläggning av smitthantering 

I den första projektfasen genomfördes inledande samtal, studier av dokument och deltagande ob-

servationer för att identifiera aktörer som medverkar i smitthantering på sjukhus. Ett mer speci-

fikt mål från den första projektfasen var att kartlägga smitthanteringsprocessen med hänsyn till 

ansvars- och uppgiftsfördelning, samt informationsflöden i organisationen. Kartläggningen fun-

gerade också som en förberedelse för att kunna utforma mer utförliga intervjuer i den andra pro-

jektfasen.  
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En kvalitativ forskningsmetodik fokuserar ofta på djupet i ett medvetet utvalt, relativt litet urval 

(Patton, 1990). I den här studien användes snöbollsurval (eller kedjeurval) som ett första steg för 

att identifiera vilka olika aktörer som medverkar i smitthantering på sjukhus. Genom ett snö-

bollsurval kan man hitta nyckelpersoner som sitter på rik information om det fall man studerar 

(Patton, 1990). I det här fallet användes ett antal nyckelpersoner för inledande samtal från: Vård-

hygien, smittskyddsläkare, Smittskyddsinstitutet och chefer på ett antal avdelningar. Dessa i sin 

tur hjälpte till att hitta relevanta personer att observera, vilket kunde leda arbetet vidare. I tabell 1 

listas de inledande samtal som genomfördes. 

Tabell 1. Inledande samtal/intervjuer 

Plats Deltagare i samtalet (antal närvarande från yrkesgrupp) 

Smittskyddsinstitutet  Överläkare (1) 

Smittskyddsenheten Smittskyddsläkare (2), smittskyddssjuksköterska (1) 

Sjukhusets IT-enhet Sjuksköterskor (3) 

Avdelning 1 Chefsöverläkare (1), Gruppchef (1) 

Avdelning 2 Verksamhetschef (1), Gruppchef (1) 

 

När de första observationerna genomförts kunde ett mer opportunistiskt urval användas. I kvalita-

tiv forskningsmetodik kan urvalsstrategierna ändras efter att fältstudierna har börjat (Patton, 

1990). Denna öppenhet inför datainsamlingen kan ses som en styrka i kvalitativ forskningsmeto-

dik och den tillåter att urvalet ”uppstår” under studiens gång. Detta är mycket fördelaktigt för 

observationsmetodik där det är svårt att i förväg bestämma vilka och vad som ska studeras samt 

hur länge, eftersom det beror på den kunskap man har över det som studeras. Till exempel kunde 

en observationstid bestämmas med en läkare under tiden en observation genomfördes med en 

sjuksköterska.  

I den här studien valdes deltagande observationer som observationsmetod. Detta för att metoden 

ger en helhetsförståelse för den studerade kontexten, alltså den miljö som smitthanteringen sker i. 

Ännu en fördel med observationsmetodik är att det ger en bra start i ett forskningsprojekt när man 

vill skapa relationer med intressenter och nyckelpersoner i verksamheten (Mack et al., 2005). 

Dessa relationer kan vara viktiga för att senare i projektet få kontakt med och identifiera potenti-

ella deltagare till studiens andra delar, vilket i den här studien var deltagare till intervjuerna i pro-

jektfas två. Genom att studera de aktörer som är involverade i processen kan man också på plats 

se hur de olika aktörerna och enheterna på sjukhuset kommunicerar med varandra. För även om 
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det inte fanns någon garanti att observera hur man hanterar smittsamma patienter specifikt under 

observationstillfällena var valet av deltagande observationsmetodik nödvändigt.  

Totalt har studien innefattat 24 observationstimmar, med två observatörer närvarande vid varje 

tillfälle. De observerade enheterna var: Vårdhygien, laboratoriet samt två avdelningar, en ”van-

lig” avdelning (ej specialiserad på infektion) samt en avdelning med akuta patienter. De två av-

delningarna valdes ut genom bekvämlighetsurval efter inledande samtal. Avdelningarna fungera-

de som representanter för en mindre och en större avdelning, samt en akutavdelning och en icke-

akut avdelning. Avdelning 1 är en större avdelning med över 25 vårdplatser, där patienterna inte 

är i behov av samma övervakning. Avdelning 2 är en mindre avdelning med under 10 patientplat-

ser totalt, där patienterna kräver övervakning av vårdpersonal. I tabell 2 beskrivs en sammanfatt-

ning av de deltagande observationer som genomförts och vilka roller som observerades.  

Tabell 2. Sammanställning av deltagande observationer 

Plats Studieobjekt  

(antal från yrkesgrupp) 
Tid 

Vårdhygien Akutsjuksköterska (1) 4h 

Avdelning 1 Läkare (1) 4 h 

 Sjuksköterska (2) 4 h + 4 h 

Avdelning 2  Sjuksköterska (1) 4 h 

Mikrobiologiskt 

laboratorium 

Laboratoriepersonal (1) 4 h 

Deltagande observationer har sina rötter inom traditionell etnografi, där det används för att fors-

kare ska förstå vad de ser utifrån den studerade populationens olika perspektiv (Mack et al., 

2005). Man kan även använda deltagande observationer för att studera vardagsfenomen, infor-

mella grupper eller stora organisationer (Yin, 2005). Genom deltagande observationer får man 

möjlighet att se verkligheten från ”insidan”. Som forskare kan man genom deltagande observa-

tion manipulera det man studerar och på så sätt kan man också utföra ”experiment”, det vill säga 

påverka situationen man hamnar i, vilka informella samtal som uppstår eller vilka dokument man 

får ta del av (Yin, 2003). Inom deltagande observationsmetod är ofta de informella samtalen rik-

tade till det man studerar och endast ett eller två områden diskuteras. Dessa blir i sin tur detaljrika 

och djupgående. Vilka frågor som ställs anpassas till responsen från den som blir intervjuad. När 

man genomför deltagande observation måste man som forskare välja involveringsgrad.  
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I den här studien valdes ”observatör som deltagare”, där det inte finns någon långvarig relation 

mellan den som observerar och den som blir observerad. Observatören deltar inte i arbetet utan är 

endast deltagare i den bemärkelsen att man får en känsla för att vara i miljön. För att dokumente-

ra deltagande observationer använder forskaren fältanteckningar. Det är viktigt att dokumentera 

alla informella konversationer och interaktioner så detaljerat som möjligt. Som forskare måste 

man förlita sig på sitt minne och på sin disciplin att skriva ner vad man observerat så snart man 

kan (Mack et al., 2005).  

I Tabell 3 sammanfattas de dokument som samlades in och användes i studien.  

Tabell 3. Dokument 

Dokumenttyp Dokument 

Lagar & Föreskrifter 
SFS 2004:168 Smittskyddslagen 

SFS 2004:255 Smittskyddsförordning 

SOFS 2005:23 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om smittspårning 

Lokala riktlinjer & 

Handlingsplaner 

Vårdhygienska riktlinjer för utbrott av MRSA 

Vårdhygienska riktlinjer för utbrott av ESBL e.coli 

Vårdhygienska riktlinjer för utbrott av Clostridium 

Vårdhygienska riktlinjer för utbrott av Influensa 

Handlingsplan för utbrott av Mässling 

Övriga dokument Mall för smittspårningshandlingar 

Mall för smittanmälan i SmiNet 

 

5.2.2 Intervjuer 

Efter det inledande fältarbetet med samtal och deltagande observation började bilden av smitthan-

tering på sjukhus att klarna. Som en del i forskningsprocessen användes semi-strukturerade inter-

vjuer för att   

1) följa upp och fylla i de luckor som fanns i kartläggningen av 

smitthanteringsprocessen från projektfas ett 

2) ge en mer omfattande datainsamling för MTO-analys  

Semi-strukturerade intervjuer är den mest använda intervjumetoden inom kvalitativ forskning 

(Willig, 2008). En fördel med intervjumetoden är att den öppnar upp för ett antal olika analysme-

toder. Den är också populär för att den är relativt ”enkel” att strukturera upp (Willig, 2008). In-

tervjuguiden i en semi-strukturerad intervju innehåller ett litet antal öppet utformade frågor. I den 

http://www.vardhandboken.se/Lankbibliotek/SFS/SFS-2004168/
http://www.vardhandboken.se/Lankbibliotek/SFS/SFS-2004255/
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här studien formulerades dessa frågor utifrån ämnen, eller ”probes”, med rötter i det forsknings-

teoretiska kapitlet. Frågorna formulerades öppet med målet att identifiera beteende, attityd, risk-

styrning och barriärer. Intervjuguiden är bifogad i Appendix A.  

Vid intervjuer är det viktigt att man informerar deltagaren om sitt syfte med att spela in intervjun 

samt att deltagaren är anonym, för att deltagaren ska känna sig bekväm med sitt deltagande (Wil-

lig, 2008). Vid samtliga intervjutillfällen delades ett samtyckesformulär ut så att intervjudeltagar-

na blev informerade om studiens syfte, sin anonymitet samt att de hade rätt att avbryta sitt delta-

gande. Samtyckesformuläret är bifogat i Appendix B.  

Tabell 4 sammanfattar var de semi-strukturerade intervjuerna genomfördes och vilka yrkesroller 

deltagarna hade. Totalt genomfördes sju intervjuer, varav tre var med sjuksköterskor, två med 

gruppchefer och en med läkare. Utifrån det insamlade datamaterialet kunde möjliga kategorier för 

risker och brister i säkerheten pekas ut utifrån och en analys av MTO-interaktionerna, se nämnare 

beskrivning i projektfas tre.  

Tabell 4. Genomförda semi-strukturerade intervjuer 

Enhet Antal Yrke/Roll (antal från yrkesgrupp) 

Vårdhygien 1 Hygienläkare (1) 

Avdelning 1 3 Läkare (1), sjuksköterska (1), gruppchef (1) 

Avdelning 2 3 Sjuksköterska (2), gruppchef (1) 

5.2.3 Analys av data 

Datamaterialet som samlats in under kartläggningen, genom dokumentation, mötesprotokoll från 

inledande samtal och deltagande observation, reducerades och sammanställdes. För att illustrera 

processen analyserades data inspirerad av etnografisk metod, vilket passade bra utifrån de fältstu-

dier som genomförts för datainsamling. Ett första steg för att analysera data enligt etnografisk 

metodik är att bekanta sig med datamaterialet och läsa in sig på det noga (Hammersley & Atkin-

son, 1995). Man kan välja att leta efter intressanta mönster och företeelser som står ut eller är 

förvånande, alternativt se hur datamaterialet relaterar till vad man tidigare trott utifrån kunskap 

eller tidigare teorier. Vad man tittar efter beror på den teoretiska referensramen och ofta används 

många datainsamlingsmetoder (Hammersley & Atkinson, 1995). I etnografisk analys börjar ana-

lysfasen redan tidigare i studien, när fältstudier genomförs. Målet är att jämföra vad som upp-

märksamts i den lokala kontexten, utifrån till exempel olika människor, grupper eller organisatio-

ner. Utifrån datainsamlingen definieras sedan koncept, vilka kan vara basala till en början, och 
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mer specifika efter att de iterativt utvecklas (Hammersley & Atkinson, 1995). Målet är sedan att 

skapa kategorier efter en systematisk kodning av data till de olika kategorierna. Resultatet från 

den etnografiskt inspirerade analysmetoden i den här studien resulterade i flödeskartor och en 

deskriptiv, kronologisk redogörelse för smitthanteringsprocessen i resultatkapitlet.  

I den andra projektfasen användes inspelningsutrustning för de semi-strukturerade intervjuerna, 

vilka transkriberades allt eftersom datainsamlingen utfördes. Transkriberingar är nödvändiga för 

att man ska kunna genomföra en komplett analys av data och fungerar inte som komplement till 

anteckningar (Willig, 2008). Intervjuerna kompletterade kartläggningen och lade grunden för 

MTO- och barriäranalys. Intervjuerna kodades och kategoriseras med hjälp av riktad innehålls-

analys där man använder fördefinierade koder. Denna strategi används när forskarens mål är att 

stödja eller hitta motbevis för en teori (Hsieh & Shannon, 2005). Forskaren behöver vara säker på 

att de fördefinierade koderna inte kommer att färga (bias) resultatet och påverka att forskaren inte 

hittar relevant information. I den här studien användes de probes som definierats i intervjuguiden 

som koder för innehållsanalysen av intervjuerna. Det sammanställda resultatet utifrån intervjuer-

na redovisas i kapitel 6. För en diskussion om forskarens påverkan på resultatet utifrån en riktad 

innehållsanalys, se metoddiskussionen i kapitel 9. 
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6. Resultat och barriäranalys 
Resultatkapitlet inleds med en övergripande sammanställning av smitthanteringsprocessen med 

avseende på roller, ansvarsfördelning samt interaktioner inom och mellan enheter på sjukhuset. 

Kapitlet ger också en redogörelse för vilka risker som finns med processen utifrån ett antal bar-

riäranalyser. Barriäranalyserna för varje delprocess anges i resultatet och visualiseras därefter i 

barriärmodeller. 

6.1 Delprocesser i smitthantering  på sjukhus 
För att detaljerat kunna förklara vilka roller, vilken ansvarsfördelning och vilka informationsflö-

den som går mellan och inom enheter inom området smitthantering är det nödvändigt att proces-

sen bryts ned i ett antal kronologiska delprocesser som identifierats under studiens gång: upp-

täckt, kontrollåtgärder och spårning av smitta.  

Den första processen, upptäckt av smitta, är beroende av var smittan upptäcks och utfallet kan 

variera därefter. Tre möjliga vägar för upptäckt av smitta har identifierats utifrån det insamlade 

datamaterialet. Den första är upptäckt från laboratoriet, antingen via telefonkontakt eller via det 

vårdadministrativa systemet. Den andra vägen är från personal på avdelningen om en patient vi-

sar symptom på en smitta. Den tredje är då personal från en annan avdelning meddelar om smit-

tan vid flytt av patient från en avdelning till en annan.  

I den andra delprocessen, kontrollåtgärder för smitta, ingår de åtgärder som vidtas för att patien-

ten inte ska kunna smitta andra patienter, det vill säga åtgärder för att minimera smittspridningen. 

Utfallet beror bland annat på vilken smitta det gäller och den vård patienten är i behov av och 

vilka möjligheter avdelningen har att sätta patienter i enkelrum.  

I den tredje processen, spårning av smitta, behöver möjliga smittotillfällen i vården identifieras 

för att man ska kunna kartlägga hur stort utbrottet är och minimera riskerna för att fler patienter 

smittats. I spårningsarbetet ingår både spårning på själva avdelningen där patienten för tillfället 

ligger, samt spårning tillbaka i tiden för att hitta möjliga smittotillfällen i vårdkedjan.  

Dessa tre delprocesser kommer att redovisas närmare i följande resultatkapitel. Barriäranalysens 

förkortningar och symboler är förklarade i figur 5.  

 

Figur 5. Förklaring till bilderna i barriäranalysen
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6.2 Upptäckt av smitta 

6.2.1 Upptäckt på avdelningen  

Om det finns en smittsam patient på en avdelning är det viktigt att smittan upptäcks så tidigt som 

möjligt. Vem som upptäcker att en patient visar symtom kan variera. Det kan vara patienten själv 

som meddelar att han eller hon mår dåligt, men det kan också vara vårdpersonalen som upptäcker 

det. Olika yrkesgrupper arbetar olika mycket med patienten och ofta kan det bero på hur många 

patienter som respektive yrkesroll måste ta hand om. På avdelning 1 arbetade en sjuksköterska 

och två undersköterskor i ett vårdlag med sex-sju patienter. På avdelning 2 arbetade en sjukskö-

terska och en undersköterska i ett vårdlag med två-tre patienter. Undersköterskor jobbar patient-

nära men har inget formellt medicinskt ansvar. Sjuksköterskor kan antingen arbeta med delege-

ring av medicin, och inte alls patientnära en större del av dagen, alternativt ha en roll som liknar 

undersköterskans, där patientnära arbete är vanligt. På avdelning 2 observerades att sjuksköters-

korna arbetar mer patientnära än på avdelning 1. Figur 6 illustrerar det kommunikationsmönster 

mellan yrkesgrupperna som finns vid upptäckt av en smittsam patient.  

 

Figur 6. Informationsflöde vid upptäckt av smitta på avdelning  

 

Läkaren har generellt mindre tid med varje patient under en dag, eftersom läkaren har hand om 

patienter från fler vårdlag. Många läkare på sjukhuset roterar också mellan olika avdelningar och 

schemat över vilka läkare som arbetar var kan ändras med kort varsel. Sjuksköterskor å andra 

sidan arbetar oftast på endast en avdelning. Större delen av förmiddagen sitter läkaren i rond och 

därför kan det dröja innan en läkare besöker sina patienter första gången. Under observationstill-

fällena diskuterade läkaren och sjuksköterskan sina patienter under förmiddagsronderna. De dis-
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kuterade hur varje patient mådde och beslutade över vilka åtgärder som skulle vidtas för respek-

tive patient. Läkaren är den formella beslutsfattaren under ronden, men hur starkt inflytande sjuk-

sköterskorna hade varierade under observationstillfällena, beroende på vilken sjuksköterska som 

deltog.  

I Smittskyddslagen (2004:168, 2 kap, § 4) står det att ”Läkare och annan hälso- och sjukvårdsper-

sonal skall vara uppmärksamma på förekomsten av smittsamma sjukdomar och vidta de åtgärder 

som skäligen kan krävas från smittskyddssynpunkt”. Med andra ord har hela vårdlaget ett ansvar 

att upptäcka smitta, och den som misstänker att någon är smittsam ska meddela detta vidare. Det-

ta bekräftades även genom intervju med gruppchefen på avdelning 1: 

”… de [vårdlaget] har ju också ett ansvar att upptäcka att nu har den 

här patienten diarré (.) så ansvarig sjuksköterska måste ju fundera ut: 

’vad gör vi?’ ’sätter vi upp stoppskylt’ (.) eh (.) ’behöver vi flytta om 

nånting’ … ’ska vi ta prover’” (Gruppchef, avdelning 1) 

Det är även viktigt att information om upptäckt av smitta sprids mellan vårdlag på avdelningarna, 

för att risken att smittan sprids minskas. På de studerade avdelningarna används ett system med 

en lapp på dörren för att informera om en smittsam patient. Under ett observationstillfälle på Av-

delning 1 sattes en lapp upp på en tre-sal, för misstanke om calici-virus (vinterkräksjuka). Avdel-

ning 2 hanterar smittsamma patienter på liknande sätt, med varningsskylt på dörren. Att sätta upp 

en lapp på dörren till patientens rum är ett sätt att minska risken att någon går in till patienten, blir 

smittad och sprider smitta vidare. Skylten innehåller varningstext där det står att man ska kontak-

ta personal innan man går in. 

 Symbolisk barriär - Varningsskylt på dörr: 

Barriärens funktionalitet och effektivitet kan kritiseras, då det inte är säkert att den hela 

tiden är på plats. Det finns personal, besökare eller andra som kan tolka skylten fel eller 

missa den.  

Avdelning 1 har även ett informationsmöte varje morgon där sjuksköterskor och undersköterskor 

från respektive vårdlag får information från gruppcheferna om smittade patienter. På så sätt upp-

märksammar personalen vilka patienter som är smittsamma och vilka salar de ligger på. Avdel-

ning 2 har liknande system med morgonmöten där personal informeras. Men gruppchefen på av-

delningen poängterar att avdelningen är så pass liten att alla snarare informeras av ren nyfikenhet: 

 ”… alla andra meddelas väl inte på något speciellt sätt utan det är 

bara två stycken som är ansvariga för den patienten (.) sen blir det ju 

automatiskt så att man frågar varför ligger det en patient på våran 

enkelsal eftersom försvårar arbetet väldigt mycket för oss att ha en 

patient och vårda den där inne (.) så folk är nyfikna varför 

 vi helt plötsligt har patienter på ett sånt osmidigt sätt (.) så får de 

flesta reda på det” (Gruppchef, avdelning 2)  



6. Resultat och barriäranalys 
 

34 

 Immateriell barriär - Morgonmöte med information om smittade patienter: 

Morgonmöte kan fungera väl som barriär, men reliabiliteten och robustheten är svag, spe-

ciellt på avdelning 1 där många fler från varje yrkeskategori arbetar varje dag. Om hela 

personalstyrkan på avdelningen deltar får alla reda på informationen, men det är aldrig 

någon garanti. Se figur 7 för en beskrivning av alla barriärer som identifierats vid upp-

täckt av en smittsam patient. 

Figur 7. Barriärmodell för upptäckt av smitta på avdelning 
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6.2.2 Upptäckt från laboratoriet 

När en patient provtagits skickar behandlande läkare en remiss till laboratoriet via det vårdadmi-

nistrativa systemet. Provet skickas iväg och leveranser kommer till laboratoriet dagligen. Prover-

na sorteras av personalen, som mappar dem efter fördefinierade kategorier efter provtyp. Upp-

märksammas ett akutprov ringer personalen som sorterar ner till mikrobiologer som genomför 

laborativ diagnostik. Provet prioriteras före andra prov den dagen och en mikrobiolog skyndar sig 

för att hämta provet.  

Om ett akutprov eller en smittspårningspliktig sjukdom blir positivt bekräftad i laboratoriet, an-

tingen som ett preliminärt svar eller ett slutsvar, ska personalen på mikrobiologiska labbet dels 

ringa en jourtelefon och dels anmäla svaret i deras eget IT-system. En jourläkare på den mikrobi-

ologiska enheten i sin tur ringer avdelningen i fråga för att varna om att laboratoriet bekräftat en 

smittsam patient. Detta för att säkra att avdelningen uppmärksammat den smittsamma patienten, i 

fall att den behandlande läkare ännu inte läst det labbsvar som var trettionde minut skickas iväg 

via det vårdadministrativa systemet. Se figur 8 för en beskrivning av informationsflödet från la-

boratoriet till avdelningen vid upptäckt av en smitta. Figuren inkluderar också Vårdhygien, som 

beskrivs mer ingående i avsnitt 5.2.2. 

 

Figur 8. Informationsflöde vid upptäckt från laboratoriet/vårdhygien 

Under ett samtal vid ett observationstillfälle på avdelning 1 beskrev en läkare samarbetet mellan 

laboratoriet och avdelningen med att ”de låter oss inte vänta direkt!”, när de får en bekräftad 

smitta. Jourläkare på laboratoriet ringer till avdelningen, och det är ofta en sjuksköterska som får 

meddelandet: 



6. Resultat och barriäranalys 
 

36 

”det är ju liksom sköterskan som får svaret (.) om det inte kommer 

skriftligt (.) så ringer dom ju från labbet och då får man ju det munt-

ligt och sen eh aaa så informerar man ju läkaren” (Sjuksköterska, 

avdelning 2) 

För ett prov av en MRSA sker analys av provet på en bestämd tid samma dag som provet anlän-

der, men det är däremot först andra dagen som det finns ett preliminärt resultat. Resultatet kan 

mikrobiologen registrera i laboratoriets IT-system, som ett preliminärt svar dag två, och som ett 

slutsvar dag tre. Det är viktigt att vid vissa smittor ge preliminärsvar eftersom det tar ännu ett 

dygn (eller längre) innan laboratoriet får ett prov positivt bekräftat. Fördröjningen innebär en risk 

för smittspridning från patienten, både med risk för andra patienter och för personal, därför är det 

bra om personalen kan underrättas så snart som möjligt. Se figur 9 för en beskrivning av ett 

MRSA-provs väg genom laboratoriet. 

Om ett prov blir positivt bekräftat för en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom 

trycker mikrobiologen in specifika kortkommandon i laboratoriets IT-system. Riktlinjer för vilka 

smittor som ska registreras med kortkommandon finns i en pärm bredvid datorn, med en instruk-

tion för respektive smitta. För både en misstänkt och en bekräftad smittspårningspliktig smitta 

trycker mikrobiologen in kortkommandot ”h”, vilket skickar en kopia av labbsvaret till Vårdhy-

gien. För anmälningspliktiga sjukdomar ska även mikrobiologen trycka in ”SMI” som kortkom-

mando, så att expeditionen på enheten får information om att de ska anmäla smittan. Detta sker 

vanligtvis ett dygn senare, manuellt i det nationella anmälningssystemet för smittor, SmiNet.  

När mikrobiologen registrerat provsvar i labbsystemet skickas informationen vidare, var trettion-

de minut, till läkarens inkorg i det vårdadministrativa systemet. Är provsvaret en bekräftad resis-

tent bakterie skickas provet även vidare till Smittskyddsinstitutets (SMI) laboratorium för att den 

bakteriestam smittan tillhör ska kunna identifieras, en så kallad ”SPA-typning”. En vecka till fjor-

ton dagar efter att provet är skickat kommer svaret tillbaka från SMI. För närmare beskrivning av 

hur SPA-typen sedan används, se avsnitt 5.4.2. Vem som läser provsvar på avdelningen först kan 

variera. Den behandlande läkaren är den som är ansvarig för att läsa och att bekräfta att provsvar 

är läst. Vid ett observationstillfälle på avdelning 1 var det sjuksköterskan som läste provsvar 

först, redan 06.55, där hon uppmärksammade att en calisi-misstanke från dagen innan fick ett 

negativt provsvar. Om inte den behandlande läkaren hinner läsa sitt provsvar på morgonen läser 

läkaren labbsvar gemensamt tillsammans med sjuksköterskan på ronden.  

”jo vi läser varje labbsvar på varje rond (.) speciellt infektionspatien-

terna (.) vi kollar alltid om svaret har kommit (.) på alla patienter” 

(Läkare, avdelning 1) 
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Figur 9. Väg för ett mikrobiologiskt test av prov för bakterieresistens 
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Vägen från det att en patient har provtagits till det att en behandlande läkare får ett provsvar kan 

bli problematisk och pågå längre än planerat. Figur 10 illustrerar det händelseförlopp där ett antal 

barriärer kan brista, vilket i sin tur riskerar tidsfördröjning av upptäckt.  

 Immateriella barriärer – rutiner för att anmäla labbsvar 

För det första måste ett provsvar godkännas av mikrobiologen för att det ska kunna skick-

as iväg i det vårdadministrativa systemet. Barriären i det fallet är inte robust, utan en 

mänsklig felhandling i form av till exempel en minnesmiss kan bryta de immateriella bar-

riärerna, vilket kan få till konsekvens att varken den behandlande läkaren, Vårdhygien el-

ler jourläkaren informeras om smittan. Om mikrobiologen glömmer kortkommandon för-

svinner barriärens effektivitet. 

En mikrobiolog meddelar under observationstillfället att man oftast kommer ihåg att trycka i alla 

kortkommandon, ”men det har ju hänt att någon glömmer”. Med andra ord är det inte säkert att 

kortkommandon utlöser den önskade händelsen, det vill säga att Vårdhygien informeras om smit-

tan.  

 Funktionell barriär – Fördröjning i det vårdadministrativa systemet 

Det tar trettio minuter för informationen i labbsystemet att nå läkarens inkorg. Med andra 

ord en fördröjning i systemet. Utöver det är barriären effektiv och oberoende av mänsklig 

handling. 

 Fysiska/Mänskliga barriärer - Vårdhygiens skrivare/telefonsamtal 

Vårdhygien fungerar som redundant barriär för att upptäcka smitta. Om information till 

Vårdhygien fördröjs, så kan det i sin tur leda till fördröjning av informationsspridningen 

från Vårdhygien vidare till avdelningen. Telefonsamtalen är också barriärer som kan tids-

fördröjas och som beror på om någon kan svara i telefonen eller inte.  

En risk som identifierades, som kan påverka att läkaren inte uppmärksammar provsvar om resis-

tenta bakterier, är de patienter som inte behandlas för infektion. Läkaren förväntar sig inte något 

resistensmönster från patientens prov, och läser därför inte svaret.  

”… men det som enda som kan missas är att man har tagit odling 

och man inte kollat (.) och då patienten går runt med resistenta bak-

terier (.) kan man öppnar inte alla baktlabbsvar (.) om man inte be-

handlar för infektion” (Läkare, avdelning 1) 

 Symbolisk/immateriell barriär – Läkare läser labbsvar 

För att informationen ska kunna nå den behandlande läkaren, om ingen ännu hunnit ringa, 

måste läkaren följa rutin och aktivt gå in, läsa och tolka labbsvaret. Med andra ord kan 
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upptäckt från behandlare läkare ifrågasättas för bristande tillförlitlighet och robusthet. Lä-

karen påverkas av arbetsbörda och omgivning, och är därför inte en reliabel barriär för 

upptäckt från laboratoriet. 

 (Brist på) immateriell barriär – Sjuksköterska läser labbsvar 

Sjuksköterskor, akutansvarig på Vårdhygien och labbjouren fungerar som redundanta bar-

riärer, vilka säkerställer att information nått fram. Sjuksköterskan har inget formellt an-

svar att läsa labbsvaret och är därför ingen robust barriär. Om sjuksköterskan läser labb-

svar eller inte beror på om det finns tid och vilja att göra det. 

 

Figur 10. Barriärmodell för upptäckt av en smitta från laboratoriet
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6.2.3 Upptäckt från Vårdhygien 

När laboratoriepersonal skickat en kopia av provsvaret till Vårdhygien (genom kortkommandot 

”h”), skrivs provsvaren automatiskt ut varje natt på så kallade hygienlistor där personal på Vård-

hygien kan få information om vilka patienter som fått en allvarlig smitta. På Vårdhygien finns en 

akutansvarig sjuksköterska, vars uppgifter bland annat innefattar att se till att labbsvar som be-

kräftats eller misstänkt vara positiva för smittspårningspliktiga sjukdomar blir uppmärksammade 

av personalen på avdelningen i fråga. Vid observationen på Vårdhygien hämtade den akutansva-

riga sjuksköterskan ut hygienlistan med nya bekräftade provsvar av resistenta bakterier, som hon 

gick igenom under förmiddagen. Den akutansvariga sjuksköterskans högsta prioritet är att kon-

trollera att smittan uppmärksammats så att den inte sprids vidare, prioritet två är att söka tillbaka i 

tiden för att spåra vilka andra som kan ha blivit smittade. När akutansvarig har hygienlistan i 

handen är det ett antal frågor som måste besvaras för att han eller hon ska kunna gå vidare med 

ärendet: 

 Är fallet känt sedan tidigare? 

 Är det ett preliminärt svar eller ett slutsvar? 

 Är patienten inskriven på sjukhus? 

 

Om patientfallet har en smitta som är känd sedan tidigare står det oftast på hygienlistan. Det-

samma gället om det är ett preliminärt svar eller ett slutsvar. Om information saknas kan akutan-

svarig gå in i det vårdadministrativa systemet och söka på patientens personnummer för att leta i 

journalen och ta reda på informationen. Är fallet känt sedan tidigare behöver inte behandlande 

läkare kontaktas och ingen smittspårning behöver genomföras. Är det ett nytt fall kontrollerar 

sjuksköterskan att patienten fortfarande ligger inne på sjukhuset. För att vara säker på att det är 

uppdaterad information som tas fram om var patienten befinner sig kontrollerar akutansvarig 

sjuksköterska i det vårdadministrativa systemet, där det står var patienten varit och om den är 

inskriven på någon sjukhusavdelning. Är patienten inskriven på sjukhus måste ännu ett par frågor 

besvaras: 

 

 Delar patienten rum/toalett med någon annan patient? 

 Har den behandlande läkaren läst labbsvaret? 

 Är journalen ”smittmärkt”? 

I det vårdadministrativa systemet kan akutansvarig sjuksköterska se om patienten delar rum med 

någon annan patient, vilket är viktig information för smittspridningsrisken. I systemet kan akut-

ansvarig också kontrollera om den behandlande läkaren har läst labbsvaret och om patientens 

journal är smittmärkt. Smittmärkningen innebär att en gul knapp lyser uppe i högra hörnet, vilket 

informerar om att patienten har en smitta. Akutansvarig gör en notering på den utskrivna hygien-

listan som besvarar frågorna ovan, dels för att påminna sig själv om vilken information som gäll-

er, och dels för att den sjuksköterska som får akutansvar nästa vecka ska kunna få uppdaterad 
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information om fallet. Här är ett exempel på vad en akutansvarig sjuksköterska kan skriva på den 

utskrivna hygienlistan: 

”journal omärkt. Pat ej inlagd” 

När akutansvarig svarat så gott som hon kan på frågorna ovan på egen hand och det visat sig att 

patienten fortfarande ligger inne på sjukhuset är det dags att kontakta den behandlande läkaren, 

alternativt någon annan på avdelningen. Om det är ett preliminärt labbsvar ringer akutansvarig 

sjuksköterska för att varna och höra vilka möjligheter som finns att lägga patienten i enkelrum 

redan nu och om de är förberedda på de åtgärder de måste vidta om de har en smittsam patient. 

Är det ett slutsvar ringer akutansvarig för att påminna om allt som måste göras och förbereda för 

smittspårning. För en närmare beskrivning av hur Vårdhygien hjälper till att spåra smitta, se kapi-

tel 5.4.2. 

6.2.4 Upptäckt från en annan avdelning 

En problematik som vårdpersonal på båda avdelningar beskrivit under både intervjuer och obser-

vationer är informationsflödet mellan deras avdelning och andra avdelningar. Det är inte säkert 

att det i alla fall uppmärksammas att en patient som kommer dit som är smittsam. Vid rapporte-

ring från en avdelning, alternativt från en platskoordinator, till en annan avdelning, ska persona-

len enligt lokala rutiner uppge om patienten är smittad eller misstänkt smittad av något. I Vård-

hygiens riktlinjer för ”ESBL och multiresistenta gramnegativa bakterier”, står att behandlande 

läkare är ansvarig för att nästa avdelning blir informerad om att patienten har smittan. I riktlinjer-

na för MRSA står att den andra avdelningen ”i förväg underrättas om MRSA-status och att så 

skett klart anges i slutanteckning”. Däremot nämns inget om vem som är ansvarig. I handlings-

programmet för influensa (som inte är en anmälningspliktig sjukdom) står, liksom som i det för 

ESBL, att vårdavdelningen ska underrättas och att behandlande läkare är ansvarig. För Clostridi-

um ges liknande instruktioner, däremot är det även specificerat att behandlande läkare ansvarar 

för att ”informationen ges i god tid innan överflyttning till annan avdelning…”. 

Figur 11 visar informationsflödet mellan avdelningen som lämnar och avdelningen som ska ta 

emot en patient. Rapporteringen mellan avdelningarna sker både muntligt över telefon (från skö-

terska till sköterska) och på plats vid överlämning av patienten (sköterska till sköterska). Avdel-

ning 2 skriver en slutanteckning vid överlämning av patienter. Den är utformad med en påmin-

nelse om att de måste rapportera om en smitta. En sjuksköterska meddelar under intervju att de 

även brukar rapportera över information som Vårdhygien meddelat om smittan. Däremot har det 

hänt att patienter flyttats men att de glömt säga det till avdelningen. 

”och då har de tagit reda på via journalen sen när patienten (.) vi kanske 

har dokumenterat men inte sagt det muntligt och då har de upptäckt det när 

de läser (.) men då (.) då har vi fått en avvikelse på det” (Sjuksköterska, 

avdelning 2)  

 Immateriell barriär: Muntlig rapportering om smitta 
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Figur 11. Informationsflöde vid överlämning av en smittsam patient mellan två avdelningar.  

För att en patient ska tas emot till en avdelning ska läkaren kontrollera patientens journal och 

godkänna att patienten kan tas emot. Då kan vårdpersonalen se att journalen är smittmärkt genom 

att klicka på den gula ikon som lyser i journalen. Smittmärkningen är lätt att upptäcka, så länge 

som behandlande läkare eller sjuksköterskan tittar i journalen innan patienten tas emot.  

 Symbolisk barriär: Smittmärkning av journal 

Smittmärkning av journalen är en barriär som kan brista både genom tidsfördröjning, det 

vill säga att läkaren inte hunnit anmäla i journalen, alternativt att smittan inte är en an-

mälningspliktig smitta.  

På avdelning 1 skickas en remiss till läkaren som måste godkännas för att patienten ska kunna 

skrivas in. Då kan det vara så att smittan inte uppmärksammas på grund av tidsfördröjning: 

”… då kan man ju se om det står någonting i remissen, men den kan 

ju vara skriven för ett par dagar sedan (.) så det kan ju ha dykt upp 

en smitta” (Gruppchef, avdelning 1) 
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 Immateriell/Mänsklig barriär – Läkare godkänner en patient vid överlämning 

Smittmärkningen är det sätt som en läkare kan uppmärksamma att patienten är smittad. 

Men tyvärr är inte smittmärkningen alltid tillgänglig. Journalen är inte märkt i de fall där 

patienten endast är misstänkt smittad och smittmärkningen sker inte heller vid alla typer 

av sjukdomar. De som är anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga ska märkas, men 

smittsamma sjukdomar som till exempel vinterkräksjuka smittmärks inte, även om det 

finns risk för allvarliga konsekvenser om svaga patienter skulle smittas.  

Ett andra sätt att upptäcka smitta via journalen är genom journalanteckningar, där det kan 

stå att det finns misstanke om smitta. Det finns däremot många anteckningar och har pati-

enten i fråga en lång vårdkedja kan läkaren omöjligt läsa igenom allt. Journalanteckning-

en är ineffektiv, eftersom det kräver noggrannhet och tid av läkaren som ska godkänna pa-

tienten. Som barriär blir därför läkaren som godkännande part inte speciellt pålitlig för 

upptäckt av smitta. 

Upptäckt av smitta kan av olika anledningar fördröjas till det att patienten redan är på väg till 

avdelningen, eller att patienten redan är på plats. En sjuksköterska på avdelning 2 ger ett exempel 

på när de upptäckte att en patient som skulle komma till avdelningen hade ESBL: 

”… tror att det var läkaren som satt och läste på och läste det i jour-

nalen. För vi var på väg och hämta honom [patienten] och dom sa 

stopp stopp så där att vi inte skulle hämta den [patienten] (.) men sen 

fanns det ingen annanstans att lägga patienten så då hamnade han 

här i alla fall så… så då om dom [akutmottagningens personal] mis-

sar att säga att han hade [en smitta] (.) om dom nu hade missat det (.) 

det verkar som det eh (.) att dom blir bättre i sin rapportering för då 

kan man ju förbereda det innan (.) nu vart det så där oj hur ska vi 

göra men då blev det ju att lägga in den på enkelrum här då” (Sjuk-

sköterska, avdelning 2) 

I det specifika fallet med ESBL hade inte personalen på avdelning 2 informerats om smittan från 

personalen som skulle flytta patienten. Samma problematik uppmärksammades på avdelning 1, 

där både gruppchef och sjuksköterskor beskrev brister i kommunikation mellan personal från 

olika avdelningar. Att inte uppmärksamma att en patient har en smitta kan få allvarliga konse-

kvenser, speciellt om patienten i fråga läggs på överbeläggningsplatser i korridoren. Under ob-

servationstillfällena på avdelning 1 låg en till två patienter på överbeläggningsplatser i korrido-

rerna. 

”det är ju meningen att vi ska få information när vi tar emot en pati-

ent som har en smitta eller inte, men det fallerar faktiskt (.) ibland 

får man känslan av att de vill trycka ut patienter och kanske lite 

grann medvetet mörkar det här lite grann (.) att patienten behöver ett 
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enkelrum (.) därför talar de om att patienten behöver ett enkelrum så 

kanske vi inte kan ta emot patienten… det har hänt att vi har fått pa-

tienter med smittor som har lagts i korridoren och då har det ju fak-

tiskt dröjt litegrann innan vi har hunnit läsa på och kan se att det här 

är en smittsam patient” (Gruppchef, avdelning 1)  

”… när vi tar emot patienter så är det ju alltid en risk att man missar 

smittobiten. Det händer ganska ofta (.) men å andra sidan så är vi ju 

rätt medvetna om att ska patienterna hit så ska de hit hur som egent-

ligen… då kontrollfrågar vi nästan alltid” (Gruppchef, avdelning 2) 

Figur 12 illustrerar en kompletterande barriärmodell som beskriver den problematik som uppstår 

vid upptäckt av en smittsam patient från en avdelning till en annan.  
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Figur 12. Barriärmodell för upptäckt av smitta vid flytt av patient mellan två avdelningar
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6.3 Kontroll av smitta 

 

6.3.1 Åtgärder för patient  

Om en avdelning uppmärksammar en smittsam patient gäller det att planera om patienten ska 

läggas på enkelrum, flyttas till en infektionsavdelning och/eller provtas. I smittskyddslagen 

(2004:168, kap 3, § 1) står ”En läkare som misstänker att en patient bär på en sådan sjukdom ska 

skyndsamt undersöka patienten och ta de prover som behövs”. För att uppnå lagkravet samarbe-

tar sjuksköterskor och läkare, men det är läkare som ordinerar och är formell beslutsfattare: 

”… att man tar beslutet att ta provet det är läkaren och sen brukar 

det komma förslag från sjuksköterskan om isolering eftersom vi är 

lite insatta i att det ska isoleras och så. Så det är nog lite samarbete” 

(Sjuksköterska, avdelning 2) 

Om vårdpersonal är osäkra på vilka beslut som är rätt kan de kontakta överläkare (bakjour), en 

infektionskonsult eller Vårdhygien. Figur 13 illustrerar informationsflödet för kontrollåtgärder av 

smittade patienter. Vårdhygiens rekommendationer som finns tillgängliga på sjukhusets intranät, 

beskriver vad man bör göra för respektive smitta. Det finns även speciella smittskyddsblad från 

Smittskyddsenheten (SME) som beskriver vad läkare måste göra för respektive smitta. På frågan 

om deltagarna i intervjuerna känner till de riktlinjer och rekommendationer som finns vid hanter-

ing av smittsamma patienter svarade flera deltagare att de har generell kunskap om hygienrutiner 

men mindre kunskap direkt i huvudet för respektive smitta. Flera sjuksköterskor nämnde att de 

ofta går in och tittar på rekommendationerna från Vårdhygien för att påminna sig själva om vad 

de behöver ta hänsyn till. På avdelning 2 skrivs Vårdhygiens rekommendationer ut och sätts ihop 

i en pärm. På avdelning 1 finns rekommendationerna endast på intranätet, men en sjuksköterska 

nämnde i en intervju att vid ovanliga smittor skriver hon ut rekommendationerna och sätter upp 

dem på anslagstavlan.  

På båda avdelningarna nämnde personalen behovet av experthjälp utöver de rekommendationer 

som finns från Vårdhygien. Vårdhygien har en informerande och stödjande roll, liksom annan 

personal med specialistkompetens som rådfrågas när sjukvårdspersonal behöver hjälp med smitt-

samma patienter. I smittskyddsbladet från SME, för läkare vid upptäckt MRSA, står: 

”Efterhör om det på avdelningen finns känt MRSA-fall. Medpatien-

ter odlas enl. lokalt PM och efter diskussion med vårdhygien... Råd-

gör med vårdhygien- och infektions- eller smittskyddsläkare samt se 

lokala PM”.  

Vid ESBL-carba får läkaren tydliga instruktioner av smittskyddsbladet att Vårdhygien alltid ska 

kontaktas omgående. ”Särskilda hygienrutiner gäller. Se lokala vårdhygieniska rekommendatio-

ner”. De vårdhygieniska lokala rekommendationerna för ESBL uppmanar vårdpersonalen till 

kontakt med vårdhygien i de fall där ”… behov av enkelrum överstiger tillgången, kontakta vård-
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hygien eller infektionsjouren för råd om prioritering”. Samma instruktioner gäller för nytt fall av 

VRE. Vid mässlingsutbrott finns inget smittskyddsblad, men istället bekräftades kontakten av ett 

lokalt PM på SMEs hemsida: ”Omgående kontakt med Smittskyddsenheten och Vårdhygien”. 

Under intervjuer och observationer visade det sig att kontakten med Vårdhygien oftast ligger hos 

sjuksköterskan som behandlar patienten, både på avdelning 1 och på avdelning 2.  

”ja det är väl sjuksköterskan som har hand om patienten [som ringer 

till vårdhygien] (.) och man liksom är osäker på hur det här smittar 

och då kan man ju ringa dom och bara rådfråga och då är det oftast 

den sköterskan som har hand om patienten som ringer och tar kon-

takt med dom” (Sjuksköterska, avdelning 2) 

”… om det är nått som är tveksamt och vi funderar (.) vi alltid ringer 

till vårdhygien (.) och de alltid på plats och kan hjälpa oss” (Sjuk-

sköterska, avdelning 1) 

”…det är inte vi läkare som tar kontakt med dom [vårdhygien] (.) 

dom har vårdsjuksköterskor kontakt med (.) vi säger att nu får vi ta 

kontakt med vårdhygien och vilken nivå (.) vilken plats man kan 

flytta patienten till (.) om det finns någon plats det är mest det som 

är problemet” (Läkare, avdelning 1) 

Den behandlande läkaren är den som formellt tar beslut om att flytta patienter.  

”… jag får lägga över fakta till läkare och vårdhygien (.) sen säger vård-

hygien vad de tycker och då brukar det vara att patienten ska vårdas isole-

rat (.) och de vet ju också att vi inte har några isoleringsmöjligheter… och 

då är det doktorn som beslutar det… det är en liten krånglig faktiskt gång 

innan beslut kan tas (.) men oftast går det ganska fort ändå eftersom alla 

vet vad som gäller (.) vad som behöver göras” (Gruppchef, avdelning 2) 

”... om vi ska flytta inom avdelningen (.) en enkelrum (.) vi kan (.) vi kan 

fatta beslut själva (.) annars vi pratar med infektion om vi är tveksamma 

om patienten ska läggas in bredvid en annan patient (.) då man alltid tar 

beslut tillsammans med infektionsläkare (.) de är dom som är expert” (Lä-

kare, avdelning 1) 
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Figur 13. Informationsflöde för kontrollåtgärder när en smittsam patient uppmärksammats. 

Ett antal barriärer kan underlätta alternativt hindra att kontrollåtgärderna genomförs (se figur 14). 

På avdelning 2 finns begränsade möjligheter till isolering av patienter, och viktiga beslut behöver 

fattas i avvägningen om en patient kan tas emot eller inte och hur man hanterar patienter som 

visar sig vara smittsamma och som redan ligger på avdelningen. Ligger en smittsam patient redan 

på ett rum med andra patienter kan hela patientsalen behöva stängas av och inga patienter får 

flyttas ut eller in. I riktlinjerna från vårdhygien för vård av patienter med bekräftad MRSA står att 

patienter med bekräftad MRSA ska vårdas i enkelrum. 

”… så eftersom vi har väldigt öppna (.) egentligen har vi ju inga rum 

alls utan dom ligger ju öppet så och då är ju smittrisken stor ju pati-

enterna emellan (.) så om de är så pass dåliga att de behöver ligga 

här… visst kan man ju se själv också men man behöver ju ändå råd-

fråga en läkare om dom tycker att patienten är i sånt dåligt skick att 

(.) att man ju se själv (.) men det är ett läkarbeslut ja om patienten 

ska ligga på avdelningen eller om dom kan ligga på en vanlig vård-

avdelning” (Sjuksköterska, avdelning 2)  

I många fall är det svårt att på avdelning 2 anpassa sig till Vårdhygiens rekommendationer, efter-

som patienterna är i behov av övervakning. Gruppchefen beskriver problematiken med rekom-

mendationerna från vårdhygien och riktlinjerna för respektive smitta: 

”…på den här avdelningen går det inte att i alla lägen följa de rikt-

linjer som finns för smittade patienter eftersom vi tar smittade pati-

enter på vitalindikation (.) alltså är det bättre att en medpatient kan 
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få en vinterkräksjuka till exempel mot att rädda livet på en patient 

med vinterkräksjuka (.) såna avvägningar får man göra  

(Gruppchef, avdelning 2) 

Under observationstillfället på avdelning 2 kom en patient in med calisi-virus (vinterkräksjuka). 

För att patienten inte skulle smitta andra flyttades den direkt in på den ”enkelsal” som avdelning-

en har. 

”… om patienten inte kan flyttas härifrån för att behov av övervak-

ning går före smitta så har vi ett (.) två möjligheter (.) vi har ett rum 

som man kan isolera patienter fast det är inte riktigt ett isoleringsrum 

(.) det har ingen sluss… och det andra alternativet är att om patien-

ten ligger på en tvåsal så stänger man den platsen bredvid … om 

man upptäcker en smitta medans det är legat två patienter där inne 

då får vi inte flytta nån patient utan då får den andra stanna kvar och 

då väntar man på provsvaret först på den som man tror är smittad (.) 

och är den positiv då ska man provta den [andra patienten] också” 

(Sjuksköterska, avdelning 2)  

 Fysisk barriär: Enkelsal för patient 

Barriären skyddar både medpatienter och personal från smittspridning, 

men ofta finns det ingen möjlighet att isolera (endast infektionskliniker har 

slussar) eller lägga patienter i enkelrum, alternativt med egen toalett. Detta 

kan både bero på att det helt enkelt saknas på vissa avdelningar, men det 

kan också bero på överbeläggning och ett högt patienttryck som gör att 

enkelsalar inte finns tillgängliga.  

Under observationstillfället på Vårdhygien betonar akutsjuksköterskan vikten av att behandlande 

läkare skickar remiss till infektionskliniken, så att en avdelning med isoleringsmöjligheter kan ta 

över patienten. Både riktlinjerna och intervjun med läkare bekräftade att remiss ska skickas till 

infektionskliniken, ”utan dröjsmål… för ställningstagande till överflyttning samt råd om informa-

tion till patienten”. Enligt lokalt PM för mässlingsutbrott ska behandlande läkare även kontakta 

infektionsklinikens bakjour eller medicinskt ledningsansvarig läkare för överflyttning av smitt-

sam patient. ”Avdelningen”, i sin tur är ansvarig för kontakt med vårdhygien. Kontakten med 

infektionskliniken bekräftades även av läkaren på avdelning 2: 

”…då skickar vi remiss till infektion[sklniken] (.) som då tar över (.) 

vi gör inte mer arbete för smittskyddsspårning eller samlar informa-

tion (.) dom sköter det med (.) dom tar över direkt … de [patienterna 

som är smittade] blir inte kvar på avdelningen”  

(Läkare, avdelning 2) 
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 Immateriell barriär: Remiss till infektionsavdelning 

Här krävs att läkaren har kunskap om riktlinjer för smittan, och att det finns tillgång till 

aktuella riktlinjer/PM/handlingsplaner. Med andra ord har barriären låg reliabilitet, ro-

busthet och effektivitet. 

6.3.2 Anmälningspliktighet och smittmärkning av journal 

Den behandlande läkare som vårdar en smittsam patient har ett antal administrativa kontrollåt-

gärder som måste genomföras. Journalen måste, som tidigare nämnt, smittmärkas och smittan 

måste anmälas i SmiNet. Dessa två administrativa uppgifter gör läkare efter att de prioriterat be-

handling av patienter.  

”först behandlingen (.) stabilisera patienten (.) anmälan man kan 

göra senare (.) det viktigaste är att inte glömma [att anmäla] (.) men 

om ändå får man en påminnelse om att den inte är gjort” (Läkare, 

avdelning 1) 

I smittskyddslagen (2004:168, § 5) står: ”en behandlande läkare som misstänker eller konstaterar 

fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, skall utan dröjsmål anmäla 

detta till smittskyddsläkaren i det landsting där den anmälande läkaren har sin yrkesverksamhet 

och till Smittskyddsinstitutet.”. Denna anmälningsplikt genomförs som tidigare nämnt i det na-

tionella systemet SmiNet. Enligt Smittskyddsförordningen (2004:255, § 3) ska anmälan göras av 

behandlande läkare skriftligen senast dagen efter den dag då en patient konstaterats eller miss-

tänkts fall av smittsam sjukdom. Har flera patienter smittats av samma sjukdom ska anmälnings-

pliktige "genom telefonsamtal eller på annat liknande sätt, omedelbart underrätta smittskyddslä-

karen om detta". I Vårdhygiens lokala rekommendationer för både MRSA och ESBL påminns 

även läkaren som sin uppgift: ”att smittskyddsanmälan görs till smittskyddsläkaren samt att 

smittspårning utförs”. 

Efter att prov tagits på patienten ska även det anmälas till Smittskyddsenheten (SME). I smitt-

skyddslagen (2004:168, kap 3, § 2), står: ”Den läkare som utfört undersökningen skall omedel-

bart underrätta smittskyddsläkaren om resultatet av denna.”, vilket även det genomförs i SmiNet, 

där det enligt kap 2, § 6 i samma lag beskrivs att ”de åtgärder som läkaren vidtagit för att hindra 

smittspridning” ska ingå i anmälan till SME och Smittskyddsinstitutet (SMI).  

Genom studiebesök på både Vårdhygien, avdelningarna och SME i länet framkom vikten av att 

smittmärka journalen. Smittmärkningen bör göras snabbt av flera skäl: dels är smittmärkningen i 

journalen direkt kopplad till det system som Vårdhygien använder för att spåra resistenta bakteri-

er tillbaka i tiden. Är inte journalen smittmärkt kan inte sökning göras för att hitta möjliga vård-

kontakter som kan vara smittotillfällen. Det är också viktigt för SME att smittmärkningen är 

gjord. Smittmärkningen signalerar att patienten är informerad om smittan, och då vet SME att de 
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kan börja spåra utanför sjukhusmiljön (provta familj som exempel). Det är även viktigt för upp-

täckt av smitta mellan avdelningar, som tidigare nämnt. I vårdhygiens rekommendationer för 

MRSA nämns även den behandlande läkarens uppgift att smittmärka journalen (”använd knappen 

Smitta, informera patienten”).  

 Immateriell barriär: Anmälning av smitta 

Dessa rutinåtgärder som läkaren behöver genomföra är inte reliabla, robusta eller effekti-

va. De kan fördröjas vilket strider mot lagen om smittanmälan.  
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Figur 14. Barriärmodell av kontrollåtgärder för smittsamma patienter 
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6.4 Spårning av smitta 
När kontrollåtgärder är genomförda kan smittspårningsprocessen börja. I smittskyddslagen och 

föreskrifterna för smittspårning är det behandlande läkare som är ansvarig för smittspårningen, 

om inte uppgiften delegeras vidare till "annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompe-

tens för uppgiften", enligt 3 kap, § 4 smittskyddslagen (2004:168). Om behandlande läkare väljer 

att delegera ansvaret, ska detta registreras i det vårdadministrativa systemet (SOFS 2005:23, 5 

kap, § 5). I de lokala smittskyddsbladen står att spårning ska ske tillsammans med Vårdhygien, 

vilket verkar vara fallet utifrån intervjuer och observationer. Spårningsarbetet sker i nära samar-

bete mellan avdelning och Vårdhygien, ibland har infektionsavdelningen tagit över patienten, och 

då är det också de som sköter spårningsarbetet. 

Vissa smittor kräver telefonkontakt med Smittskyddsenheten (SME) direkt, vilka det gäller anges 

på SMEs hemsida. Exempel är amöbainfektion, difteri och EHEC-infektion. SME involveras 

endast vid större epidemiologiska utbrott eller i de fall där smittspårningen behöver genomföras 

utanför sjukhusmiljön. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittspårning 

(SOSFS 2005:23) beskrivs kontakten mellan den behandlande läkaren och smittskyddsläkaren 

vid spårning: 

”Vid behov bör den som ansvarar för smittspårningen rådgöra med 

smittskyddsläkaren om utredningen. I vissa situationer kan smitt-

skyddsläkaren åta sig en övergripande eller samordnande roll eller, 

om det är lämpligt, helt ta över smittspårningsärendet i enlighet med 

3 kap. § 5, smittskyddslagen.” 

Med andra ord kan en behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal som har an-

svar för smittspårningen kontakta SME enligt smittskyddsbladets instruktioner. I ett enskilt fall 

där personalen saknar möjlighet att fullgöra smittspårningen, ska han eller hon underrätta smitt-

skyddsläkaren om det. Smittskyddsläkaren får överta smittspårningsärendet eller överlämna det 

till en annan person med särskild kompetens och erfarenhet för uppgiften. (SOSFS 2005:23) 

För att dokumentera smittspårningen används smittspårningshandlingar, som finns att skriva ut 

från SMEs hemsida. En speciell handling finns för ”indexpatienten”, det vill säga den patient som 

upptäcktes med smittan först. I handlingarna skrivs, förutom personuppgifter för patienten, datum 

för smittillfälle, provtagande enhet, datum för smittskyddsanmälan (SmiNet), namn på ansvarig 

behandlande läkare och namn på smittspårare. I blanketten skrivs även ned vilken som är provta-

gande enhet, om utredning är påbörjad, antal kontakter indexpatienten haft samt ”Anmäld till 

Smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen 4 kap. 4 § (datum)”. När ärendet är avslutat fylls 

även det i med datum, samt datum där behandlande läkare är informerad, vem som avslutat ären-

det och dokumenterat i patientens journal. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

smittspårning (SOSFS 2005:23, § 4-5) bekräftar den koppling som måste göras mellan smittspår-
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ningshandlingarna och patientens journal. Om smittspårningsärendet överlämnats måste det an-

tecknas vem som fått ärendet i patientjournalen, samt ”när smittspårningen påbörjats och avslu-

tats” och ”om ärendet övertagits av smittskyddsläkaren.” (SOSFS 2005:23, § 5). Innan smittspår-

ningsarbetet kan avslutas måste smittspårningsansvarig dokumentera avslut i smittspårningshand-

lingar och behandlande läkare behöver vara informerad. 

Hur långt tillbaka i tiden man ska spåra beskrivs i lagen på följande sätt: ”ett smittspårningsären-

de skall avslutas när det konstaterats eller så långt det är rimligt utretts av vem eller vad patienten 

smittats och vilka andra personer som har smittats”. (SOSFS 2005:23, kap 4, § 3). Vilken typ av 

smitta det handlar om är avgörande för hur smittan spåras. Resistenta bakterier spåras ett år till-

baka i tiden, och det är en gemensam bedömning från Vårdhygien hur man väljer att gå vidare. 

Överläkaren på SMI belyste problemet att det inte finns några nationella direktiv över hur lång 

tillbaka i tiden man spårar: 

 

”vi följer upp ’vad hittar man’ (.) ’vad blir positivt’ (.) ’hur mycket 

blir positivt’ (.) men vi följer inte upp ’vad görs’ om man har en 

MRSA spårar man fem eller tio eller tjugo [år]” (Överläkare, Smitt-

skyddsinstitutet) 

Vem som gör vad när det kommer till smittspårning är något tvetydigt i resultatet. På avdelning 1 

menar gruppchefen i en intervju att de inte spårar tillbaka i den pärm dit beläggningslistorna spa-

ras. Istället tar Vårdhygien över arbetet direkt och de får beläggningslistorna från avdelningen 

som material. En läkare på samma avdelning meddelar att han inte spårar, utan att han brukar 

skicka en remiss till infektionsavdelningen, som tar över fallet. Att behandlande läkare inte har 

någon delaktighet i spårningsarbetet bekräftas också av vårdhygienläkaren på Vårdhygien: 

 

”De ringer till oss, de kan inte alltid alla detaljer i det här. Så det är 

väldigt nära samarbete… ansvarig läkare är bara ansvarig för att 

med hjälp av oss att det här bli kartlagt… de måste veta vad som 

görs och varför det görs och att det görs men sen själva fotjobbet det 

gör ju inte dom. Dom sitter ju inte och spårar.”  

(Vårdhygienläkare, Vårdhygien) 

På avdelning 2 berättar gruppchef och avdelningschef i ett inledande samtal att de inte heller 

brukar spåra på avdelningen. Däremot har det hänt, och en sjuksköterska på avdelning 2 berättar 

att hon fick ett smittspårningsuppdrag delegerat av avdelningschefen när hon brutit armen och 

inte kunde genomföra vanliga arbetsuppgifter. Då var arbetet i nära samarbete med Vårdhygien. 

Vårdhygien instruerar om vilka patienter som bör provtas och hur långt tillbaka i tiden man bör 

spåra på avdelningen. Behöver spårningsarbetet vidgas till en annan avdelning delegeras arbetet 

vidare. 



6. Resultat och barriäranalys 
 

55 

”… och har grannen [till smittad patient] flyttat härifrån så måste vi 

informera avdelningen som har tagit över att han har legat bredvid 

en patient som vi tror är smittad med det här så att de har haft möj-

lighet att isolera (.) och så ska man ta prover då antingen på nästa 

avdelning eller här då om patienten är kvar (.) så tar vi prover om det 

visar sig att den [provet] var positivt på grannen”  

(Sjuksköterska, avdelning 2) 

Så vad som verkar vara gemensamt för båda avdelningar är ett nära samarbete med Vårdhygien. 

Intervjuer och observationer tyder på att det i många fall är till Vårdhygien som behandlande 

läkare delegerar till ansvar, formellt eller informellt. I de fall där Vårdhygien formellt tagit över 

spårningsarbetet ska behandlande läkare delge all nödvändig information till ansvarig för spår-

ningsarbetet enligt lag.  

 

 Immateriell barriär – Behandlande läkare dokumenterar delegering av spårningsansvar 

 

Barriären finns för riskstyrning av smittspårning, att spårningen genomförs enligt lag och 

att det dokumenteras enligt lag. Barriären är inte robust, reliabel och svarstiden kan bli 

lång innan den utförs. 

 

För själva spårningsarbetet krävs uppdaterad och korrekt information om vilka patienter som le-

gat bredvid varandra så att riskpatienter kan provtas. Vårdhygien har tillgång till information om 

var patienter legat digitalt, via det vårdadministrativa systemet. På avdelningarna finns som tidi-

gare nämnt beläggningslistor som skrivs ut dagligen från det vårdadministrativa systemet. När 

vårdpersonal ska ta reda på vem som legat var letar man manuellt tillbaka i beläggningslistorna. 

Avdelningschefen på avdelning 2 nämner i ett inledande samtal att det finns en risk att patienter 

inte finns med på beläggningslistorna, som på avdelningen kallas ”krokodilen”, se figur 15. 

Veckans listor sparas på den övre bilden i figur 15. Efter veckans slut läggs beläggningslistorna 

ner i smittspårningslådan, där de sparas i två-tre månader. Det händer att patienten inte hinner bli 

utskriven på en beläggningslista, om patienter hinner komma in och lämna avdelningen innan en 

ny skrivs ut. Information om var patienten flyttats och vilken tid listan skrevs ut måste vara do-

kumenterat på beläggningslistan för att man ska kunna se var och när patienten flyttades. Upp-

märksammar vårdpersonalen att en patient som har legat bredvid en smittsam patient har flyttat 

till en annan avdelning har sjuksköterskan till uppgift att informera vidare. 

 Immateriell barriär: Sjuksköterska ringer till avdelning dit en riskpatient flyttats 

Beror på utskrivna beläggningslistor vilket gör att barriären inte är reliabel, robust eller 

med säkerhet utlöser en händelse/tillstånd.  
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Figur 15. Beläggningslistor utskrivna på avdelning 2.  

I handlingsplanen för mässling involveras vårdenhetschefen (VEC) eller avdelningschefen (AC) i 

smittspårningsarbetet. I handlingsplanen står att VEC eller AC ska utreda den smittade patientens 

flöde inom sjukhuset, det vill säga vilka enheter personen besökt. Uppgifterna ska skickas vidare 

till Vårdhygien. VEC/AC ska också ”lista icke-immuna medpatienter, besökare och personal på 

den aktuella vårdenheten”. I de olika lokala riktlinjerna är det tvetydligt vilken roll verksamhets-

chefen har. Kontakten med cheferna bekräftades även på Vårdhygien av vårdhygienläkaren: 

”För det är ju jättehierarki i vården man måste gå till linjecheferna. 

Alltid avdelningschefen som är inblandad ifrån början och vet vad vi 

sysslar med liksom” (Vårdhygienläkare, Vårdhygien) 

6.4.1 Vårdhygien smittspårar 

Den sjuksköterska på Vårdhygien som har akutansvar har till uppgift att hantera smittspårnings-

ärenden. Vid upptäckt av en smitta via laboratoriet kontaktar akutansvarig sjuksköterska den ak-

tuella avdelningen via telefon, och oftast bokar sjuksköterskan in en tid för besök. Inför besöket 

ska beläggningslistan tas fram för hela avdelningen samt lokala handläggningsplaner för smittan, 

som finns på Vårdhygiens hemsida och intranätet. På mötet ska vårdpersonal tillsammans med 

Vårdhygien planera smittspårningen. I olika lokala riktlinjer och checklistor för Vårdhygienper-

sonalen står vilka som ska delta på mötet. Som exempel står det i PM för ESBL e.coli att sjuk-

sköterska, läkare och undersköterska ska närvara vid mötet. För handlingsplanen för mässling 

står att även avdelningschef ska delta. Vid observationstillfället nämnde den akutansvariga sjuk-

sköterskan att de har handlingsplaner för flera smittor, men inte för alla. Under ett utbrott kan de 
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behöva skriva handlingsplaner, tillsammans med Smittskyddsenheten (SME), för att tydliggöra 

ansvars- och uppgiftsfördelning för spårningsarbetet. Detta hände som exempel vid utbrottet av 

mässling, där handlingsplaner skrevs efter att utbrottet konstaterats. 

För att spåra möjliga kontakter där andra patienter kan ha smittats letar akutansvarig i det vård-

administrativa systemet. Där kan man se en översikt på vilka sängplatser patienten haft och vilka 

andra som delat rum med patienten. Beroende på inkubationstid på smittan kan det vara nödvän-

digt att titta längre tillbaka i tiden, till exempel om patienten flyttat från en avdelning till en an-

nan. Finns det fall där patienten kan ha smittat andra behöver akutansvarig kontakta den avdel-

ning det gäller, för att meddela att de behöver provta patienter. Det finns en risk att man missar 

möjliga smittotillfällen, eftersom det inte är säkert att alla vårdkontakter är registrerade, se figur 

17 för barriäranalys av spårning. Det finns inte heller någon information om vilka andra kontakter 

patienten haft, som till exempel städpersonal som arbetat, besök på röntgen eller vilka studenter 

som följt med läkare just den dagen, och så vidare.  

 

För att spåra smittspridningen av resistenta bakterier tillbaka i tiden använder Vårdhygien ett se-

kundärt tekniskt system som hämtar information från det vårdadministrativa systemet, där sök-

strategier är fördefinierade för att spåra smittor tillbaka i tiden. Genom systemet kan de hitta möj-

liga smittotillfällen, genom att jämföra det nya fallet av en resistent bakterie med tidigare doku-

menterade fall i länet. Systemet söker på alla patienter som i det vårdadministrativa systemet 

märkts med samma typ av smitta, samt varit på samma plats som den nya patienten, samma dag. 

För att kunna hitta patienten i systemet måste den behandlande läkaren ha smittmärkt journalen.  

”verktyget som vi har nu det bygger på att någon hela tiden matar in 

journalen att det här är märkt (…) det är så trögt med det”  

(Vårdhygienläkare, Vårdhygien) 

Figur 16 illustrerar de informationsflöden som finns, specifikt för spårning av resistenta bakterier 

när Vårdhygien är involverade. Möjligheten för spårning tillbaka i tiden för resistenta bakterier är 

begränsad av både dokumenterade patienter med en viss typ av smitta, och sökstrategierna tillåter 

endast spårning av tre bakterier, MRSA, VRE och ESBL. Systemet visar inte bakteriens SPA-typ, 

det vill säga den bakteriestam som smittan tillhör. Den är avgörande för om patienten smittats av 

en annan patient eller inte. SPA-typen kommer in en till två veckor efter att provet skickats till 

Smittskyddsinstitutets (SMI) laboratorium för typning. Vårdhygien använder sedan ett Excel-ark 

där tidigare smittade patienters SPA-typer är dokumenterade. För att spåra om vårdkontakten de 

hittat var rätt SPA-typ söker de manuellt i dokumentet. Det är ett tidskrävande arbete som är be-

roende av manuell databearbetning när vårdhygiensjuksköterskorna söker genom systemet. Där-

emot är det inte ofta som Vårdhygien kan hitta smittotillfällen för resistenta bakterier genom att 

söka tillbaka i tiden i systemet: 

”Å vi hittar nästan aldrig smitta i vården, på det här sättet. Det är en 

gång vartannat år” (Vårdhygienläkare, Vårdhygien)  
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Figur 16. Informationsflöde vid spårning av resistenta bakterier 

 

 Immateriell barriär: Vårdhygien spårar möjliga smittotillfällen i vården 

Möjligheten att spåra i Vårdhygiens system är fördröjt, dvs. barriären har en lång svarstid. 

Det är inte heller säkert att man hittar alla smittotillfällen för att systemet saknar information, 

med andra ord är spårningen inte reliabel eller robust. Arbetet är tidskrävande, med andra ord 

inte heller en effektiv barriär. 

Är det resistenta bakterier som upptäckts finns det även en risk att personal smittats av patienten 

(eller smittat patienten). Därför är det viktigt att personal som har sår på händerna provtas. Detta 

sker antingen av infektionsavdelningen eller av företagshälsovården och akutansvarig sjukskö-

terska samtalar med avdelningschefen om detta. För en beskrivning av barriärer för spårnings av 

smitta, se figur 17. 
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Figur 17. Barriärmodell för spårning av smitta 
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7. MTO-analys och förbättringsförslag 

Det här kapitlet tar upp ännu ett systemperspektiv över smitthanteringsprocessen, baserat på 

datainsamling och barriäranalys. Genom att analysera MTO-interaktioner och säkerhetskultur 

identifierades ett antal förbättringsförslag. 

7.1 Organisation-Människa 
Sjukvårdspersonalen behöver ta hänsyn till ett antal organisatoriska krav vid hantering av smittor. 

De behöver ha kunskap om och anpassa sig efter en mängd rutiner, rekommendationer och lagar 

som inte alltid passar ihop med de förutsättningar som finns. Ur ett säkerhetskulturellt perspektiv 

kan man se rekommendationerna från vårdhygien som en del av MTO-systemets riskstyrning. 

Riskstyrningen är i många fall inte kompatibel med sjukhusets fysiska möjligheter att flytta pati-

enter till enkelrum, vilket uppmärksammades under intervjuer och observationer. Lokalbegräns-

ningarna gör också att vårdpersonalens attityd mot hur organisationen styrs kritiseras. I kombina-

tion med det upplevs även en frustration över det höga patienttrycket och överbeläggningarna på 

avdelning 1. Det finns även en genomgående misstro till andra avdelningar, att de kanske till och 

med väljer att medvetet mörka att patienter är smittsamma. Det höga patienttrycket, i kombina-

tion med att det inte finns resurser för att ge patienter enkelrum ger negativa konsekvenser för 

både attityd och beteende hos vårdpersonalen.  

Utöver organisatoriska krav ställs höga krav på vårdpersonal att uppmärksamma det oväntade 

och fatta snabba beslut, både genom formell och informell ansvars- och uppgiftsfördelning. Be-

handlande läkare ansvarar för att uppmärksamma att en patient blivit smittad via det primära tek-

niska systemet. När det väl uppmärksammats att en patient bli smittad har behandlande läkare 

även ett ansvar att fatta rätt beslut när det kommer till åtgärder för patienten, till exempel prov-

tagning eller beslut om flytt till enkelsal. Till hjälp finns sjuksköterskor vars roll liknar en be-

slutsfattares, men utan något formellt ansvar. Sjuksköterskor arbetar generellt med färre patienter 

än läkaren och har också mer patientnära kontakt, vilket ger dem en fördel när det kommer till 

kunskap om patienten och patientens tillstånd. Sjuksköterskan får också i många fall uppgiften att 

utföra de kontrollåtgärder som läkare beslutar om, och många instruktioner är muntliga från både 

behandlande läkare och Vårdhygien.  

Behandlande läkare har ett antal administrativa uppgifter som måste utföras. Behandlande läkare 

ska smittmärka journalen, smittanmäla inom ett dygn och till en början ansvara för att smittspår-

ningsarbetet inleds. Här finns en OM-problematik där administrativa uppgifter blir en arbetsbörda 

för läkaren utöver den vanliga prioriteten: att behandla sjuka patienter. Detta kan även bli ett sä-

kerhetskulturellt problem, där läkarens beteende skiljer sig åt från den riskstyrning (lagkrav om 

smittmärkning och smittanmälan) i de fall där läkare dröjer med att utföra uppgifterna. OM-

problematiken kan även få nationella konsekvenser för att informationen som anmäls SmiNet ger 

både Smittskyddsenheten (SME) och Smittskyddsinstitutet (SMI) information till den nationella
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epidemiologiska övervakningen, vilket fördröjs och störs om inte läkare följer lagkravet att anmä-

la inom ett dygn. 

Både sjuksköterskor och läkare har utöver kognitiva krav på beslutsfattande även krav på sociala 

interaktioner. Utöver god kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare behöver vårdpersonal 

ta kontakt med rätt personer för att få hjälp vid hantering av smittade patienter. Sjuksköterskan 

behöver till exempel ta kontakt med Vårdhygien, finna rätt på riktlinjer och handlingsplaner för 

respektive smitta och se till att kunskapen om dem förs vidare. Under datainsamlingen uppmärk-

sammades att vårdpersonal förlitar sig på expertkonsulter för att veta hur de ska agera vid ett ut-

brott. Ur ett riskstyrningsperspektiv kan det bli problematiskt om inte resurser finns tillgängliga 

vid just det tillfället. Om Vårdhygien, till exempel, är ute på ett uppdrag någon annanstans i länet 

utan möjlighet att snabbt besöka avdelningen. Det kan innebära en tidsfördröjning om expertkon-

sulter inte finns tillgängliga, vilket kan få allvarliga konsekvenser om vårdpersonalen vid det till-

fället är beroende av expertkunskap för att hantera smittan.  

Dessa exempel illustrerar en problematik där ett tydligt säkerhetsperspektiv inte är integrerat i 

organisationen, samtidigt som vårdpersonal har höga kognitiva och sociala krav att fatta rätt be-

slut och agera rätt i svårhanterliga situationer. För att rätt kontrollåtgärder ska utföras så snabbt 

som möjligt när en patient har uppmärksammats med en smitta behöver personalen vara medve-

ten om eller ha stöd för, de riktlinjer som finns och hur man följer dem. Samtidigt som de behö-

ver resurser för att kunna utföra åtgärderna. 

7.2 Människa-Teknik 
I det vardagliga arbetet används det primära tekniska systemet ofta på sjukhus. När sjuksköters-

kan ska delegera medicin, när prov ska ordineras och när journal ska antecknas, som några exem-

pel. MT-interaktionerna i smitthantering på sjukhus kräver många mänskliga, aktiva handlingar 

och ofta används sekundära tekniska system. Laboratoriepersonal behöver godkänna resultatet i 

deras IT-system för att det ska skickas till det primära. Telefonsamtal används för att säkerställa 

upptäckt. För att ta reda på vilka kontrollåtgärder som är lämpliga används ”Intranätet”, en hygi-

enpärm eller direkta telefonsamtal . Beläggningslistor, som blivit utskrivna vid ett tidigare tillfäl-

le från det primära tekniska systemet, används för att spåra smittotillfällen på avdelningen tillba-

ka i tiden. För att effektivisera MT-interaktionerna skulle det primära tekniska systemet kunna 

användas mer frekvent för smitthantering. I dagsläget kräver också interaktionerna många aktiva 

handlingar. Till exempel så behöver behandlande läkare välja att läsa laborationssvaret, smitt-

märka journalen och smittanmäla i SmiNet. Smittspårningshandlingarna skrivs utöver anmälan i 

SmiNet. Dessa immateriella barriärer innebär en risk för felhandling, även om det säkerställer att 

information gått fram att en handling genomfört manuellt. Nedan följer ett antal förslag på pro-

cesser som skulle underlätta för informationsspridning, och på så sätt också minska beroendet av 

immateriella barriärer, utan att för den delen störa barriärernas funktionalitet.  

Vårdhygien har en viktig stödjande roll för vårdavdelningar på sjukhus och Vårdhygien ansvarar 

för att stödja vården i hela länet. För att kunna hjälpa avdelningar som fått smittsamma patienter 
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behöver Vårdhygien samla information om det epidemiologiska läget. Den information som 

Vårdhygien får idag kommer från labbremissen och labbsvaret, och innan de kan kontakta avdel-

ningen så måste de gå igenom en checklista för att svara på flera frågor, som till exempel om pa-

tienten delar sal med någon annan patient. För att underlätta för arbetet så skulle den information 

som Vårdhygien får vara lättöversiktig och ge svar på de frågor som de vanligtvis behöver ta reda 

på genom att söka i systemet. Som första exempel behöver inte Vårdhygien få svaret om patien-

ten redan är utskriven, utan då skulle den kunna gå direkt till SME. Är patienten däremot inlagd 

borde Vårdhygien få information om vilka patienten delar sal med, vem som är behandlande lä-

kare, om patienten delar rum/toalett med någon annan patient och om den behandlande läkaren 

har läst labbsvaret. På så sätt kan Vårdhygien effektivisera sitt arbete. Vårdhygien skulle också 

kunna bli informerade utan att laboratoriepersonalen behöver märka ”h” i labbsvaret. Istället 

skulle information kunna gå direkt via det vårdadministrativa systemet, som en notis till Vårdhy-

gien för att undvika minnesmissar från laboratoriepersonalen.  

Om provet kommer till behandlande läkare via labbsvar och det blir en fördröjning innan någon 

hinner ringa till avdelningen uppstår en smittspridningsrisk. För att minska den risken så bör lä-

kare få information om att en patient har en allvarlig smitta, utan att det krävs att han eller hon 

går in aktivt i det vårdadministrativa systemet för att läsa labbsvar. En digital lösning, som till 

exempel en digital informationstavla, skulle ge uppdaterad information till hela vårdlaget. Genom 

digital informationsspridning kan också den sjuksköterska eller undersköterska som behandlar 

patienten uppmärksamma smitta från labbsvar och kontrollåtgärder och spårning kan förhopp-

ningsvis inledas snabbare. Att informera på ett morgonmöte och sätta en skylt på dörren till pati-

entens rum kan fungera som ett bra komplement, men som symboliska barriärer är effektiviteten 

låg. Den digitala notisen från laboratoriet skulle också kunna underlätta behandlande läkares ad-

ministrativa börda, genom att slippa smittmärka journalen, liksom det skulle göra att Vårdhygien 

kan börja spåra smittotillfällen snabbare. 

Vid överlämning av en patient från en avdelning till en annan används sekundära tekniska system 

och direkt informationsöverföring mellan personal. Med andra ord används inte det vårdadminist-

rativa systemet för informationsöverföring, annat än att läkare behöver godkänna patienten och 

läsa i journalen. Formellt ansvar ligger på läkaren att godkänna patienten, men information om 

smitta är inte lättillgängligt i det vårdadministrativa systemet, om inte journalen är smittmärkt. Ett 

sätt att undvika att personal mörkar smittsamma patienter, oavsett om det gäller en anmälnings-

pliktig sjukdom eller inte, skulle kunna vara en god överblick över patientinformation i det pri-

mära tekniska systemet. På så sätt kan läkaren, utan att behöva läsa patientens journalanteckning-

ar, uppmärksamma att det är en smittsam patient. Det primära systemet skulle också kunna an-

vändas för att komplettera telefonsamtal och muntliga samtal mellan sjuksköterskor vid överläm-

ning av patienter, via digitala portabla artefakter. Ett IT-stöd skulle underlätta för personalens 

kognitiva belastning, där de annars behöver komma ihåg att dubbelkontrollera vid överlämning 

att patienten inte är smittad av något.  
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När smittan är uppmärksammad och kontrollerad behöver behandlande läkare utföra sina admi-

nistrativa uppgifter. Istället för att både anteckna i journal, skriva smittspårningshandlingar och 

anmäla i SmiNet, skulle det primära tekniska systemet kunna användas för att extrahera patientin-

formation till både SmiNet och smittspårningshandlingar. För själva smittspårningsarbetet så 

skulle ett smittspårningssystem underlätta arbetet att hitta smittade patienter. Utifrån respektive 

smittas inkubationstid skulle vårdkontakter kunna identifieras automatiskt. Då skulle en stor del 

av det manuella arbetet effektiviseras och risken att patienter inte finns med på beläggningslistan 

skulle undvikas. Om en misstänkt smittad patient flyttats vidare till en annan avdelning skulle 

avdelningen informeras utan att en sjuksköterska behöver uppmärksamma det och ringa vidare.  

7.3 Organisation-Teknik 
En OT-problematik som uppmärksammats i studien är den mellan riktlinjer för hantering av olika 

smittor och det primära tekniska systemet. För att information ska vara lättillgänglig för persona-

len måste information hämtas från sekundärt håll, antingen via en pärm, eller via intranätet. Det 

är inte säkert att riktlinjerna är uppdaterade i pärmen, vilket ger ett validitetsproblem i OT-

interaktionen. Det är inte heller säkert att personalen hittar rätt information på intranätet. Därför 

skulle information behöva vara bättre förankrad i det system som personalen är vana att hantera, 

det vill säga det vårdadministrativa systemet. För respektive smitta finns handlingsplaner från 

Smittskyddsenheten (SME), och om dessa handlingsplaner kunde kopplas till det labbsvar som 

registrerat en specifik smitta, så kunde personal ta del av informationen via det vårdadministrati-

va systemet.  

Ett OT-problem som uppmärksammades med de lokala riktlinjerna från Vårdhygien är inkonse-

kvensen i vilka som ska vara involverade. Det är också problematiskt att det hänt att riktlinjer inte 

finns tillgängliga utan att de utformas allt eftersom smittan uppmärksammas. OT-interaktionen 

kan även analyseras utifrån validitet, tillförlitlighet och fullständighet. De administrativa barriä-

rerna, rekommendationerna, från Vårdhygien har ett tvetydigt innehåll och utformning. Både 

riktlinjer för Vårdhygien internt och allmänna riktlinjer på Vårdhygiens hemsida ger olika be-

skrivning av uppgiftsfördelning och ansvar. Under tiden det var ett konstaterat utbrott i mässling 

skrevs handlingsplanerna, med andra ord är riskstyrningen bristfällig när det kommer till tillgäng-

lighet av riktlinjer för respektive smitta.  

En tredje OT-interaktion som uppmärksammats är den mellan lagkravet att smittspårningshand-

lingarna ska vara kopplade till patientens journal. För att undvika dubbel arbetsbörda skulle 

smittspårningshandlingarna kunna vara integrerade i patientens journal. Det vill säga den infor-

mation som vårdpersonal antecknar om smittspårning skulle vara tillgänglig i journalen, och se-

dan skulle den kunna skickas vidare till SME, liksom samma information skulle kunna användas 

för att underlätta hantering av anmälan i SmiNet. Och på så sätt skulle det effektivisera den epi-

demiologiska övervakningen och minska behandlande läkares administrativa börda.  
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7.4 Människa-Teknik-Organisation 
Utifrån ett MTO-perspektiv är stärkta MT, OT och OM-interaktioner viktiga för att hitta möjliga 

sätt att öka patientsäkerheten vid smitthantering i vården. Figur 18 visar en MTO-modell över 

smitthanteringsprocessen, och i skärningen för respektive delkomponent listas de huvudsakliga 

delar där MTO-analysen visar problematik mellan delarna. För att göra vården säkrare och höja 

patientsäkerheten behöver interaktionen mellan respektive delsystem förbättras. Kort sagt: an-

vändarvänlig teknik kan stödja sjukvårdens formella organisatoriska krav, samtidigt som tekniken 

också minskar de sociala och kognitiva kraven på sjukvårdspersonalen.  

 

Figur 18. MTO-modell över smitthanteringsprocessen på sjukhus 

Utifrån ett säkerhetskulturellt perspektiv så kan bättre MT-interaktion öka vårdpersonalens kun-

skap om den formella O-komponenten i systemet, det vill säga de lagar som finns och riktlinjer 

för respektive smitta. Är information lättillgänglig för personalen, tydligt formulerad och integre-

rad i verksamhetens IT-system, kan riskerna att riktlinjer inte uppmärksammas eller inte är upp-

daterade undvikas. Det gäller till exempel de fall de är utskrivna i en pärm på avdelningen. På så 

sätt kan en stärkt MT-interaktion stödja personalen när de ska fatta viktiga beslut. Genom att di-

gitalisera riktlinjer skulle de också kunna standardiseras i processen. Som uppmärksammats för 

överlämning av smittsamma patienter från en avdelning till en annan var riktlinjerna inkonse-

kventa i hur långt behandlande läkares ansvar sträcker sig.  
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8. Resultatdiskussion 

Diskussionskapitlet återkopplar både resultatet till tidigare forskning och frågeställningarna i 

studien. Först diskuteras informationsflöden samt uppgifts- och ansvarsfördelning i smitthanter-

ingsprocessen. Sedan tas de risker som identifierats upp och slutligen möjliga sätt att stödja 

MTO-interaktionerna i processen.  

8.1 Hur ser informationsflöden samt ansvars- och uppgiftsfördelning ut mellan 

och inom involverade enheter i processen för smitthantering på sjukhus? 
Kartläggningen av smitthanteringsprocessen visade att de enheter som är involverade på sjukhus 

framför allt är den avdelning som har indexpatienten, enheten för Vårdhygien, infektionsavdel-

ningen och till viss mån också Smittskyddsenheten. Sjukhusets ansvar enligt lag för upptäckt av 

smitta vilar hos all vårdpersonal, men den konkreta uppgiften att uppmärksamma smitta från det 

vårdadministrativa systemet har behandlande läkare. Behandlande läkare har också enligt riktlin-

jer ansvar för att meddela avdelningar om smitta vid flytt av patient. Utöver det har läkaren även 

en formell beslutsfattanderoll enligt lag över de kontrollåtgärder som ska genomföras, om inte 

Smittskyddsenheten tagit över smittskyddsarbetet. 

Sjuksköterskor och gruppchefer har ett informellt ansvar att samarbeta när det kommer till åtgär-

der för patienter. Vårdhygien har en rådgivande expertroll, liksom infektionskonsulter alternativt 

bakjour som hjälper till när behandlande läkare behöver råd om hur man ska agera vid upptäckt 

av smittsamma patienter. Själva utförandet av kontrollåtgärderna genomförs av sjuksköterskor 

eller gruppchef på avdelningen.  

När det kommer till spårningsarbetet så har Vårdhygien en nyckelroll. Däremot är läkare ansvarig 

enligt lag att genomföra smittspårningsarbetet, om han eller hon inte väljer att delegera det till 

kompetent personal. Ofta delegeras det formella ansvaret till Vårdhygien, alternativt en infek-

tionsavdelning. För att identifiera patienter som utsatts för smittrisk används beläggningslistor. 

Själva utförandet av spårningsarbetet gör sjuksköterskor eller grupp-/avdelningschefer i samarbe-

te med Vårdhygien. Spårning längre tillbaka i tiden på olika vårdavdelningar sköts av Vårdhygi-

en som koordinerar det fortsatta arbetet.  

En tydlig tendens i resultatet är att de informationsflöden som identifierades mellan involverade 

enheter ofta sker muntligt via telefon, både för upptäckt, kontrollåtgärder och även för spårnings-

arbetet. Undantaget är ett frekvent använt informationsflöde mellan involverade enheter via det 

primära tekniska systemet, remiss och svar. Inom involverade enheter sker informationsflödet 

mestadels muntligt, alternativt genom att vårdpersonal läser journaler i det vårdadministrativa 

systemet och på så sätt tar del av viktig patientinformation.  

De båda avdelningarna som observerades i den här studien skiljer sig åt i storlek och även typ av 

vård. Avdelningar har olika behov av stöd för informationsflöde inom avdelningen liksom de har 

olika förutsättningar att hantera smittsamma patienter. Att se informationsflöden, ansvars- och 
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uppgiftsfördelning mellan och inom enheter var viktigt som utgångspunkt för att kunna identifie-

ra risker med smitthanteringsprocessen. Kartläggningen ger en fingervisning om var i processen 

som fördröjningar och risker finns. I nästa avsnitt diskuteras de risker som identifierades och 

konsekvenserna av dessa. 

8.2 Vilka risker finns med smitthanteringsprocessen utifrån ett säkerhetskri-

tiskt perspektiv? 
Resultatet visade risker för fördröjning av både upptäckt, kontrollåtgärder och spårning i smitt-

hanteringsprocessen på sjukhus. Liksom hos Pittet et al. (2005) visade även det här resultatet svå-

righeter att inse att det är ett utbrott på gång. Kommunikation mellan laboratoriet och behandlan-

de team (läkare och sjuksköterska) är något som uppmärksammades som problematiskt. Upptäckt 

från laboratoriet styrs av immateriella barriärer, rutiner för anmälningar av laboratoriepersonal. 

Dessa barriärer är beroende av mänskliga handlingar och är därför varken robusta, tillförlitliga 

eller effektiva (Hollnagel, 2008). Till den immateriella barriärens fördel är det kort implementa-

tionstid, från det att någon uppfattat signalen till det att den utförs (Hollnagel, 2008). När väl 

smittan upptäckts så används två varningssystem för att säkerställa att alla uppmärksammat smit-

tan på avdelningen: varningsskylt och informationsmöte. Det finns ett antal nackdelar med såda-

na funktionella barriärer: effektiviteten är låg och de är båda beroende av mänskliga handlingar. 

Det är lätt att ignorera eller missa ett varningssystem, och om man ofta får en varning så är det 

lätt att se förbi den och sluta ge den uppmärksamhet. Därför är varningssystem en barriär som är 

dåligt anpassad för säkerhetskritiska uppgifter (Hollnagel, 2008). Slutsatsen som kan dras är att 

det inte finns tillräckliga stöd i MTO-systemet idag för att upptäcka smitta, vilket även identifie-

rats tidigare av Timen et al. (2010), där brist på IT-stöd beskrivs som en problematik. 

Otydlig ansvarsfördelning är också en riskfaktor vid utbrottshantering (Kirrage et al., 2007; Ti-

men et al., 2010). Den här studiens resultat visar att ansvarsfördelningen vid upptäckt av smitta 

inte är effektivt anpassat enligt lagen, som säger att all sjukvårdpersonal har ansvar för upptäckt. 

Det primära tekniska systemet stödjer inte att all vårdpersonal kan uppmärksamma smitta, efter-

som man i dagsläget endast kan se labbsvar om man läser i läkarens inkorg. Riktlinjerna för in-

formationsspridning mellan avdelningar var inte heller konsekventa i hur stort ansvar behandlan-

de läkare har vid upptäckt av smittsamma patienter. Detta var även ett problem som uppmärk-

sammades av Timen et al. (2010).  

För att hindra smittspridning genom kontrollåtgärder identifierades ett antal risker under analys-

fasen. Dels så finns en risk att fel åtgärder genomförs, alternativt att kontrollåtgärderna blir för-

dröjda. Bristande resurser är ett problem och riskmoment vid utbrottshantering (Dasaklis, 2012), 

vilket även visades i det här resultatet. På avdelningarna finns en risk att enkelrum inte finns till-

gängliga och till och med, i vissa fall, att patienten som visade sig ha en smitta, ligger på överbe-

läggningsplatser i korridoren. Enkelrum är en robust, tillförlitlig fysisk barriär för att hindra 

spridning av smittor, men som tidigare nämnt är det komplicerat att implementera en sådan typ 

av barriär (Reason, 1999).  
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Ett resultat som skiljer sig åt från tidigare forskning är den beskrivning vårdpersonalen hade om 

rekommendationerna från Vårdhygien. Ingen deltagare uttryckte att de skulle vara svåra att förstå 

eller tolka, i kontrast till Cabana et al. (1997) som identifierade ett antal problem med vårdens 

riktlinjer. I utformningen av rekommendationer från Vårdhygien så uttrycktes de i termer av 

"ska", vilket kan utvärderas som ett bra sätt att formulera riktlinjer (Timen et al., 2010). Resurs-

brist påverkar om man kan följa riktlinjer eller inte (Cabana et al., 1997). Förutom den mest up-

penbara resursbristen, att inte ha enkelrum tillgängliga, visade den här studien att tillgänglighet 

av läkare skulle kunna vara ett problem. Något som nämndes av Timen et al. (2010), och som 

uppmärksammades vid observationstillfällena var osäkerheten kring vilka läkare som arbetar 

vilken dag. Detta kan bli en problematik vid ett eventuellt utbrott, även om det inte var ett uttalat 

problem på de studerade avdelningarna.  

Eftersom personalen på Vårdhygien har kunskap om smittor, så har de en viktig roll i smitthan-

teringsprocessen. Det kan innebära en risk för systemets funktionalitet om man ersätter en 

mänsklig funktion med en teknisk automatiserad (Hollnagel. 2008). En digitalisering av rekom-

mendationerna från vårdhygien, som en ersättning i kommunikationen mellan Vårdhygien och 

avdelningarna, skulle innebära en sådan risk för systemet. Vårdhygien har en viktig, mänsklig 

funktion som inte kan ersättas med teknik. Vårdhygien hjälper till att anpassa rekommendatio-

nerna utifrån avdelningens förutsättningar. Detta gäller till exempel avdelningens fysiska utform-

ning och patienternas behov av vård. En annan funktion som Vårdhygien har är att utvärdera om 

vårdhygienrutiner brustit och om det behövs nya riktlinjer för smitthantering på avdelningen. 

Genom att ge Vårdhygien aktuell information om det epidemiologiska läget på sjukhuset kan de 

mer effektivt fylla sin funktion, att vara experthjälp vid specifika smittor. Det gäller framför allt 

interaktionen mellan Vårdhygiens akutansvariga sjuksköterska och labbsvaret, samt kommunika-

tion med den avdelning där den smittsamma patienten ligger. 

När det kommer till smittspårningsarbetet på sjukhuset visade resultatet ett antal risker som fram-

för allt rör den information som behövs för att personal ska kunna spåra. Varken Vårdhygien eller 

annan sjukvårdspersonal har tillgång till en god överblick över vilka patientkontakter som den 

smittsamma patienten haft. Beläggningslistor hanteras manuellt och patienter kan missas när den 

skrivs ut. När det kommer till vilka kontakter patienten haft utöver medpatienter finns ingen in-

formation tillgänglig. Det gäller till exempel personal som städat, besökare och studenter som 

följer med vårdpersonalen. Vid själva spårningsarbetet som Vårdhygien genomför så finns inget 

stöd för att hitta smittotillfällen i vården genom sökning av databaser annat än för tre bakterier.  

8.3 Hur kan interaktionen mellan människa, teknik och organisation stödjas 

genom de identifierade riskerna?  
Resultatet visade att det primära tekniska systemet inte stödjer vårdpersonal fullt ut i upptäckt, 

beslut av kontrollåtgärder och spårning av smitta på sjukhus. Det här avsnittet tar upp frågeställ-

ning 3, hur man utifrån de identifierade riskerna kan stödja MTO-interaktionerna i smitthanter-

ingsprocessen.  
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Den första interaktionen som kan stödjas är informationsflödet mellan två avdelningar samt mel-

lan avdelningar och laboratorium för upptäckt av smitta. Interaktionen kan stödjas genom en för-

stärkt MT-interaktion, i det här fallet informationsspridning i digitalt format. Detta till exempel 

genom en automatisk smittmärkning av journalen vid upptäckt av en smitta från ett laboratorium, 

samt en digital tavla som kan informera hela avdelningen om den smittsamma patienten. Att an-

vända flera barriärer för säkerhetskritiska uppgifter ökar robustheten för systemet (Hollnagel, 

2008). Det gäller framför allt kommunaktion mellan avdelningar, där information borde vara mer 

lättillgänglig för vårdpersonal i det vårdadministrativa systemet för att smittor ska kunna upp-

täckas snabbt, liksom riktlinjer inte bör vara tvetydiga i ansvars- och uppgiftsfördelning.  

För att åtgärda de risker som finns med att kontrollåtgärder som provtagning eller flytt av patient 

till enkelrum blir fel eller fördröjs, behöver riktlinjer som finns för respektive smitta vara till-

gängliga som beslutsstöd i det primära tekniska systemet. På så sätt skulle avdelningarnas bero-

ende av att söka upp information på intranätet eller ringa Vårdhygien minskas och sjuksköterskor 

och läkare skulle få stöd för att snabbare fatta rätt beslut. Riktlinjerna behöver också bli tydligare 

med vem som ska utföra vad och vem som har ansvar för respektive uppgift.  

Vad gäller spårning av smitta tillbaka i tiden kan också det förstärkas med en OT-interaktion, 

baserad i formellt organisatoriska uppgifter, som till exempel vad som ska göras enligt smitt-

skyddslagen och föreskrifterna för smittspårning. Detta skulle stärka säkerhetsledningssystemet 

för smitthantering. För en god säkerhetskultur krävs att organisationen tar vara på viktig informa-

tion och även rapporterar informationen (Hudson, 2009). Information om vilka patienter som 

delar rum/toalett skulle kunna användas för både en översikt av smittspridningsrisken och för 

spårningsarbetet. Det krävs också en stärkt MT-interaktion för att effektivisera smittspårningen, 

gärna med ett IT-stöd där information om vilka patienter som legat var går att plocka ut, både för 

vårdpersonal på avdelningen och för sjuksköterskor på Vårdhygien.  

Resultatet har ett antal praktiska konsekvenser som man behöver ta hänsyn till när ett eventuellt 

IT-stöd utvecklas. Det första är Vårdhygiens uppgifter och ansvar, vilket visade sig vara mer om-

fattande än att endast informera om de rekommendationer för smitthantering som finns. Vårdhy-

giens rekommendationer är viktiga på så sätt att de ofta fungerar som beslutsunderlag för läkare 

och sjuksköterskor när de ska identifiera kontrollåtgärder för smittade patienter. Däremot är inte 

Vårdhygiens ord ”lag”, utan påtryckningar från organisatoriskt håll (som platskoordinator och 

sjukhusledning) kan göra att avdelningar fattar beslut mot Vårdhygiens rekommendationer. Vad 

som istället är viktigt är att ge läkare så mycket kunskapsunderlag som möjligt, gärna i form av 

Vårdhygiens rekommendationer lättillgängligt i det vårdadministrativa systemet. Liksom Branni-

gan et al. (2009) nämner i en översiktsartikel om smitthantering på sjukhus, så är inte smitthanter-

ing integrerat på alla nivåer på sjukhuset.  

Vad som också är viktigt att diskutera är den MTO-problematik som uppstår genom säkerhetskul-

turella brister, vilket inte så lätt kan lösas enbart genom IT. Om vårdpersonal är oroliga över att 

de får överbeläggningar på avdelningen, om de är oroliga över att andra väljer att mörka att pati-
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enter är smittade så behöver sjukhusets riskstyrande organisation ses över. Det vill säga de som 

fattar beslut om patientplatser och resurser på sjukhuset. För även om det finns möjligheter att 

hindra att någon bryter mot regler genom förbättrade och säkrare rutiner för överlämning av pati-

enter, så löser inte det hela problemet. Brannigan et al. (2009) argumenterar att sjukhusets led-

ning måste involveras för att man ska kunna förbättra smitthantering i vården. Detta i kombina-

tion med ett integrerat säkerhetsledningssystem (Hudson, 2009), skulle minska riskerna med 

smitthanteringsprocessen i vården.  
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9. Metoddiskussion 

Det finns ett antal punkter där studiens metod behöver diskuteras och också kritiseras. Följande 

kapitel lyfter upp fördelar och nackdelar med studiens metod, samt ett antal punkter där datain-

samling och analys kunde förbättrats. 

Fallstudiemetodik lämpar sig bra för att ge kunskap om både individ, grupp och organisation 

(Yin, 2003). Detta passade bra för den här studien, där den inledande frågeställningen besvarades 

genom en explorativ kartläggning av smitthanteringprocessen. Däremot kan metodvalet kritiseras 

på ett antal punkter. En första punkt att ta upp är antalet deltagare i studien, vilket kan ses som 

litet med tanke på antal studerade enheter. Antalet deltagare kan påverka studiens externa validi-

tet eftersom att antalet deltagare i både observationer och intervjuer är relativt få. Däremot poäng-

terar Patton (1990) att kvalitativ forskningsmetodik ofta fokuserar på ett relativt litet urval. Urva-

let i den här studien blev litet för att istället täcka ett bredare område, snarare än målet att få rik 

och fyllig information på varje studerad enhet separat. Däremot kunde antalet intervjupersoner 

från varje yrkesgrupp varit önskvärt fler, speciellt antalet läkare. 

Till studiens fördel användes multipla källor, vilket ger en bredare bas för att förstå historik, atti-

tyder och beteende i det man studerar (Yin, 2003). Så även om datainsamling från respektive en-

het var relativt liten, så kompletterade de olika enheterna varandra med information. Vad som 

sades på Vårdhygien bekräftades av avdelningspersonal och vise versa, vilket i flera fall bekräf-

tade att det datamaterial som samlats in var korrekt. I den här studien datatriangulerades även 

intervjuer, observationer och dokument vid analys, vilket stärker studiens externa validitet. Vid 

datainsamling användes också forskartriangulering där två forskare var närvarande vid varje data-

insamlingstillfälle, vilket minskar risken för att forskarens subjektiva bild av vad deltagaren säger 

färgar resultatet (Yin, 2003). 

Deltagande observationer har kritiserats för att ge en subjektiv bild av verkligheten (Yin, 2005). 

Detta är också vad de som metod var menade som i den här studien. Genom deltagande observa-

tioner så kunde blev kontexten för smitthanteringsprocessen klarare, det vill säga hur vardagsar-

betet såg ut på sjukhuset. Deltagande observationer är därför en metod som uppfyller sitt syfte: 

att ge en överblick och en förståelse för det som studeras. Vad man däremot inte kan ignorera är 

forskarens påverkan på det som studeras. Även om metoden ”deltagare som observatör” använ-

des, så kan närvaron av en utomstående ha påverkat miljön och framför allt den person som stu-

derades. Som exempel var två av sjuksköterskorna som studerades observerbart stressade vid 

delegering av medicin. Detta togs inte upp i resultatet eftersom det troligtvis berodde på att de 

blivit sena för att de valt att berätta om sina arbetsuppgifter, samtidigt som de genomförde dem.  

Även om observationstillfällena inte hade som syfte att ge ett fylligt resultat, utan att ge en kon-

textuell bild av verksamheten, så skulle de önskvärt varit fler i antal. Framför allt skulle det ge-

nomförts fler observationer med läkare, gärna på båda avdelningarna och inte den ena. Som för-

svar till den kritik mot resultatet som det innebär så har faktiskt läkare observerats mer än en 
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gång. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor arbetar nära varandra. Vid varje observations-

tillfälle har alla yrkesgrupper deltagit. Sammanfattningsvis har över fem rondtillfällen observe-

rats, där både läkare och sjuksköterska varit närvarande. Vad gäller laboratoriet och Vårdhygien 

var ett observationstillfälle tillräckligt för att få en övergripande bild av hur vardagsarbetet ser ut.  

När det kommer till studiens externa reliabilitet påverkar det också generaliserbarheten av resul-

tatet. Det är viktigt att poängtera är att lokala föreskrifter och dokument är just lokala, och det 

skulle behövas en nationell jämförelse av bland annat Vårdhygiens roll på sjukhuset, vilka doku-

ment som finns lokalt just där och vilket IT-system som används, för att resultatet ska kunna ge-

neraliseras till andra län. Om tiden räckt till kunde en enkätundersökning på nationell nivå stärkt 

studiens resultat och också externa validitet.   

En begränsning i studiens genomförande är att alla observationstillfällen och intervjuer genom-

fördes på dagtid, endast vardagar. Inom vården arbetar personal dygnet runt, året om och arbets-

börda liksom arbetsuppgifter kan variera. Som exempel nämnde vårdpersonal vid ett observa-

tionstillfälle att kvälls- och helgpersonalen arbetade i mindre team än de som arbetar under da-

gen, vilket skulle kunna påverka hur arbetet ser ut och fördelar på natt och helg. Begränsningen 

till att studera smitthantering på dagtid var däremot nödvändig eftersom både Vårdhygien och 

laboratoriet endast arbetar dagtid på vardagar.  

En brist i metod som även märktes vid analysfasen var att intervjuguiden inte pilottestats. Några 

av de frågor som ingår i intervjuguiden gav sämre resultat än väntat. Till exempel var frågorna 

om barriärer något upprepande och frågorna om lagen för smittspårning passade inte för sjukskö-

terskor, eftersom de inte har ansvar att spåra enligt lag. Vad intervjuguiden däremot gjorde för 

resultatet var att den underlättade för en god intern validitet i studien, där frågorna riktades mot 

det teoretiska ramverk för barriärer och säkerhetskultur som användes i den riktade innehållsana-

lysen. Detta gjorde att datamaterialet i resultatet fick en god korrespondens med den teoretiska 

förankringen. Vad som däremot kan kritiseras är hur forskaren då färgar resultatet. Hsieh & 

Shannon (2005) beskriver ett antal begränsningar med analysmetoden, och argumenterar bland 

annat för att det är mer troligt att en forskare hittar stöd för en teori, än att forskaren hittar motbe-

vis. Det är svårt att helt utesluta det påståendet från den här studien, men ett resultat som exemp-

lifierar motbevis mot teori är vårdpersonalens attityd mot riktlinjer. En annan nackdel med riktad 

innehållsanalys är att respondenterna kanske svarar på frågorna som de tror att de förväntas svara 

(Hsieh & Shannon, 2005). Vad gäller det argumentet så har den här studien som kontrast till den 

riktade analysen även använt etnografisk analys, vilket nyanserade bilden av smitthanteringspro-

cessen och kompletterade respondenternas svar. 
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10. Slutsats och framtida forskning 

Många aktörer involveras i smitthanteringsprocessen, laboratoriet, Vårdhygien, vårdpersonal från 

avdelningar med smittsamma patienter, infektionsavdelning och även till viss del Smittskyddsen-

heten. Genom att kartlägga processen har tre delprocesser identifierats: upptäckt, kontrollåtgärder 

och spårning av smitta. MTO-analys av dessa tre delprocesser gav ett antal identifierade risker 

liksom förbättringsförslag. Processen för upptäckt av smitta är i stort sätt styrd av ett muntligt 

informationsflöde mellan avdelningar och det finns inte tillräckligt med stöd för upptäckt av smit-

tor. Den är också beroende av att behandlande läkare, som har formellt ansvar, läser labbsvaret 

för att få reda på att en patient är smittsam. Vid överlämning av patienter mellan avdelningar 

händer det att smittsamma patienter inte uppmärksammas, vilket medför risker för smittspridning. 

För att på ett effektivt sätt kunna stödja dessa interaktioner och öka patientsäkerheten så har ett 

antal förbättringsförslag identifierats:  

 Information från laborationssvar bör visas på en digital tavla så att hela vårdavdelningen 

kan uppmärksamma smittsamma patienter. 

 Utöver laboratoriesvar bör även översiktlig patientinformation skickas till Vårdhygien, ef-

tersom de ansvarar för att övervaka det epidemiologiska läget på sjukhuset. 

 Journalen bör smittmärkas direkt när ett laborationssvar bekräftas, så att behandlande lä-

kare får minskad administrativ börda samt för att Vårdhygien ska kunna spåra i det se-

kundära tekniska systemet så snabbt som möjligt. 

 Det vårdadministrativa systemet bör ge en god översikt över patienten, speciellt så att 

man lätt kan se om patienten har några smittor. Behandlande läkare ska inte kunna undgå 

att se att en patient som kommer från en annan avdelning har en smitta.  

 Riktlinjer från vårdhygien bör standardiseras och följa samma format för att undvika tve-

tydigheter. Ett exempel är vem som ansvarar för att meddela nästa avdelning om en smitt-

sam patient, vilket i några, men inte alla fall, visade sig vara läkaren. 

  

Resultatet bekräftade även den säkerhetskulturella problematik som tidigare identifierats i vården 

(Hudson, 2003), framför allt brist på organisatoriskt stöd. Sjukvårdspersonal uttrycker oro för att 

andra avdelningar mörkar att de har smittsamma patienter, och ibland behöver personalen bortse 

från Vårdhygiens rekommendationer på grund av resursbrist. Denna brist på organisatoriskt stöd 

försvårar arbetet för vårdpersonal att fatta beslut och genomföra kontrollåtgärder för smittsamma 

patienter. Det förändrar också den attityd som finns för riskstyrningen, vilket påverkar vårdper-

sonalens beteende. De åtgärdsförslag som identifierats är inte en lösning på problematiken, utan 

snarare en första steg att integrera riskstyrning i organisationen. Viktigt att poängtera är att ett 

beslutstöd inte kan ersätta Vårdhygiens expertroll som avdelningar kan få hjälp av vid svåra ut-

brottssituationer. 
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 Organisationens riskstyrning bör ses över, framför allt genom att personal bör få ett utökat 

organisatoriskt stöd, till exempel genom utökade resurser så att antalet överbeläggnings-

platser i korridorerna kan minskas. 

 Ett IT-stöd, baserat på de rekommendationer och handlingsplaner som finns för respektive 

smitta, skulle kunna stödja personalen och underlätta för personal att fatta beslut. Det bör 

vara tillgängligt i det vårdadministrativa systemet i samband med att en smitta anmäls i 

journal vid upptäckt. 

 

Smittspårning på sjukhus genomförs framför allt av personal på avdelningen tillsammans med 

Vårdhygien. Behandlande läkare har ansvar enligt lagen, vilket läkaren ofta delegerar vidare, 

antingen till Vårdhygien alternativt en infektionsavdelning. Granskning av smittspårningsproces-

sen visade svårigheter för personal att snabbt få tillgång till den information som behövs för att 

hitta smittotillfällen tillbaka i tiden. Det gäller både för personal på avdelningen, som har manu-

ellt utskrivna beläggningslistor att leta i, samt för Vårdhygien som har begränsad möjlighet att 

spåra tillbaka i tiden genom ett sekundärt tekniskt system. Följande förbättringsförslag identifie-

rades för smittspårningsprocessen: 

 

 Vårdhygien bör få tillgång till ett system som kan spåra smittotillfällen för fler än tre bak-

terier. 

 Avdelningen, liksom Vårdhygien, bör få tillgång till överskådlig information om vilka pa-

tienter som delat rum, anpassat till inkubationstid för respektive smitta. Information om 

var patienten varit, vid vilken tidpunkt bör också registreras i systemet. Liksom vilka som 

besökt patienten, städat på avdelningen etc. 

 Behandlande läkare bör få stöd i systemet för att enkelt delegera spårningsarbetet, samt 

kunna integrera information från det vårdadministrativa systemet för att lätta på den ad-

ministrativa börda som journalföring, smittanmälning och smittspårningshandlingar med-

för. 

 Smittspårningshandlingarna kan vara en del av det vårdadministrativa systemet, vilket 

skulle underlätta för personer med smittspårningsansvar att utföra sitt arbete. 

 

Studiens resultat väckte ett antal nya frågor. Som ett första steg är det intressant att studera om 

resultatet skiljer sig åt om man studerar upptäckt, kontrollåtgärder och spårningsarbete under hel-

ger och kvällar på sjukhus. Detta för att se om ansvars- och uppgiftsfördelning skiljer sig åt och 

om helger och kväller fördröjer upptäckt av smitta ytterligare. Ett andra steg skulle vara att stude-

ra andra avdelningar på sjukhuset för att se om resultatet är konsekvent vid olika typer av vård. 

Vidare forskning skulle också behöva titta närmare på läkarens roll. Framför allt hur det går till i 

praktiken när  läkare skriver smittspårningshandlingar, smittanmäler och delegerar smittspår-

ningsansvar.  



10. Slutsats och framtida forskning 
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Den här studien gav en prospektiv analys av utbrottshantering i vården. Det skulle vara intressant 

att göra en retrospektiv analys, där studien riktas till ett specifikt utbrott av en smittspårningsplik-

tig sjukdom. Detta för att se hur riktlinjer hanterats och hur ansvars- och uppgiftsfördelning fun-

gerat i ett verkligt exempel. Det finns även behov av en nationell studie för att jämföra hur den 

här fallstudien förhåller sig till smitthanteringsprocesser på andra sjukhus, både i Sverige och i 

andra länder. 
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Appendix A 

 

Intervjuguide 

 

Alt. 1 Beskriv vad som händer om ni får ett labbsvar som meddelar att en patient är positiv för en 

smitta, där det finns en risk att andra patienter kan vara drabbade? (Ex, resistent bakterie, MRSA) 

Alt. 2 Beskriv vad som händer om ni upptäcker en smittad patient på avdelningen där det finns en 

risk att andra patienter också smittats? (ex. mässling, kontaktsmitta med direkta symptom) 

 

Generella frågor: 

 

- Hur går du tillväga om du upptäcker en smitta?  

 

- Vad är det som gör att du…? 

 

- Hur ofta brukar du… 

 

- Finns det något som gör att man undviker att begå misstag/hjälper dig att göra 

rätt i arbetet, vad i så fall?  

 

Specifika frågor: 

(Informell organisation, arbete/beteende i praktiken och utifrån händelse/scenario): 

o Vilka åtgärder genomförs för att hindra smittspridning?  

 

o Utifrån scenariot, vad skulle du prioritera, och vad får lägre prioritet? 

 

o Vilka beslut måste du/ni fatta? 

 

o Vilken kunskap krävs för att ta besluten? 

 

o Hur sker rapporteringen av en smitta? Vem rapporterar? När rapporterar man? 

Hur?  

 



 

 
 

o Hur går kommunikation till med övriga enheter (Vårdhygien: när/hur, labb: 

när/hur? bakjour, när/hur?) 

 

Specifika frågor 

Barriärer (utifrån händelse/scenario. Vilka barriärer finns/saknas?) 

  

o Finns det något som fysiskt hindrar/underlättar att du utför X (handling i sce-

nario)?  

 

o Finns det något som hindrar/underlättar att du utför X (handling i scenario), till 

exempel ett lösenord eller ett lås? (funktionellt) 

 

o Finns det någon instruktion/varningssystem/kommunikation i form av dialo-

ger/godkännande/feedback som meddelar som hindrar/underlättar att du utför 

X (handling i scenario)? (symboliskt) 

 

o Finns det något annat som skulle hindra dig ifrån att utföra handlingen? Ex. 

moral, grupptryck, återhållsamhet? (inkorporeal) 

 

Förståelse för riskstyrning och formell organisation 

o Vad finns det för lagar och lokala riktlinjer för smittspårning och kontroll av 

smitta? 

 

o Bedömer du att du har kunskap om alla lagar kring smittspårning? Vad tycker 

du om lagarna (smittskyddslagen, föreskrifter för smittspårning)? 

 

o Bedömer du att du har kunskap om alla lokala riktlinjer? Vad tycker du om 

dem? 

 

o Hur formaliserade är dessa riktlinjer? Åsikter om grad av formalisering 

 

o Hur är det att följa riktlinjerna i praktisk verksamhet (hindrar/underlättar)?  

 

o Vem beslutar om riktlinjer, checklistor, rutiner etc? 

 

o Kan du beskriva ett ”tänk om”-scenario där det är något som går fel i smitt-

spårningen/kontroll av smitta? 

 

(Har ni checklistor/riktlinjer vi kan få ta del av?) 



 

 
 

Appendix B 

Samtyckesformulär 

 

Syftet med studien är att få en övergripande bild av smitthanteringsprocessen, utifrån olika aktörers roller 

och skyldigheter samt hur regelverket ser ut, samt att identifiera vilka risker som finns. Utöver detta 

kommer studien också innefatta en utredning av resistenta bakterier.  

 

Det inspelade datamaterialet kommer att hanteras med största försiktighet. Deltagaren är helt anonym i 

studien. Deltagandet är frivilligt och det är möjligt att när som helst avbryta sitt samtycke, utan särskild 

förklaring. 

Resultatet från studien kommer att publiceras i två studentuppsatser som kommer att finnas tillgängliga på 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) i slutet av våren 2013.  

 

 Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig information om forskningsstudien 

kring smitthantering. 

 

 Jag ger mitt samtycke till att delta i studien om smitthantering och vet att mitt deltagande är helt 

frivilligt. 

 

 Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 

 

 Jag tillåter att insamlad data om mig förvaras och hanteras elektroniskt av studieansvariga.  

 

 

……………………….. ………………………..   ……………………….. 

Datum  Deltagarens namnteckning    Namnförtydligande 

 

 

Jag vill ha rapporterna skickade till mig på den här mailadressen: 

……………………….. 



 

 
 



 

 
 

 

 


