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Svenska HALT 2018    

• Frivilligt deltagande 

• Baseras på den europeiska 
smittskyddsmyndighetens evidensbaserade 
protokoll 

• Metoden har anpassats till svenska 
förutsättningar 
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Delta i mätningen v. 46-47  

• Ingen föranmälan behövs  

• HALT-modulen öppnas automatiskt vecka 46 
för alla registrerande enheter i Senior alert 
med rätt enhetstyp (allmän vård och omsorg, 
demens, korttid, psykiatri och LSS). 

• Läs igenom metodbeskrivning och 
utbildningsmaterial 

• Välj en lämplig dag under vecka 46–47 då ni 
genomför mätningen. 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/halt/#metod
https://www.folkhalsomyndigheten.se/halt/#utbildning
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Webbinarier 
– för dig som ska utföra mätningen eller analysera lokala data 

11 okt kl. 14–14.40  Vad är HALT och varför mäter vi? 

17 okt kl. 14–14.40   Hur utför jag en mätning?  

23 okt kl. 14–14.40   Hur får jag ut resultat och nationell data?   

25 okt kl. 14–14.40   Förbättringsarbete, metoder och verktyg 

 
Kan också ses i efterhand!  
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HALT – nationell rapport 2017  

• Publiceras av 
Folkhälsomyndigheten 
 

• PDF med statistisk analys av 
resultat, faktarutor, verktyg 
 

• Målgrupp: Personal som arbetar 
på SÄBO, som MAS, 
verksamhetsutvecklare eller med 
Strama, Vårdhygien, 
beslutsfattare, förskrivande 
läkare 
 

         Länk till rapporten 
 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/fc7841bf1f594cdfad14981c28b7c780/svenska-halt-i-korthet-2017.pdf


www.senioralert.se | senioralert@rjl.se 

  

Resultat 

24 873 vårdtagare från totalt 153 kommuner (129 
kommuner 2016)  

 

• Vårdtagare med urinkateter har dubbelt så hög 
risk för att få en vårdrelaterad urinvägsinfektion 

• Vårdtagare med trycksår löper fem gånger högre 
risk att drabbas av en vårdrelaterad infektion  

• Den ökade risken för infektioner leder till att 
behandling med antibiotika ökar.  
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Riskfaktorer  

   

9,1 % 

9,2 % 

4,3 % 
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Vårdtyngdsindikatorer  

60,9 % 
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Filmtips!   

• Föreläsning UVI hos äldre Pär-Daniel 
Sundvall, allmänläkare/ forskare VGR  

 

• Kommer en film om sårinfektioner hos 
äldre (Sårcentrum Blekinge) 

https://www.youtube.com/watch?v=lScaDEumleE
https://www.youtube.com/watch?v=lScaDEumleE
https://www.youtube.com/watch?v=lScaDEumleE
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Lästips!  

• Råd och fakta om antibiotika – råd till äldre och 
anhöriga vid bakterier i urinen. Folkhälsomyndigheten  

• Folder Bakterier i urinen hos äldre (VGR)  

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/31592b03ea224dbaac4518d22f1101cd/rad-och-fakta-om-antibiotika-bakterier-i-urinen.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/31592b03ea224dbaac4518d22f1101cd/rad-och-fakta-om-antibiotika-bakterier-i-urinen.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/31592b03ea224dbaac4518d22f1101cd/rad-och-fakta-om-antibiotika-bakterier-i-urinen.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/31592b03ea224dbaac4518d22f1101cd/rad-och-fakta-om-antibiotika-bakterier-i-urinen.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/31592b03ea224dbaac4518d22f1101cd/rad-och-fakta-om-antibiotika-bakterier-i-urinen.pdf
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Webbutbildning om sår  

www.sarsmart.se  

http://www.sarsmart.se/

