
Nyfiken på HALT
Samarbete mellan Folkhälsomyndigheten & Senior alert & Strama



Vilka är med idag?

• Norrbottens län

• Västernorrlands län

• Gävleborgs län

• Dalarnas län

• Västmanlands län

• Uppsala län

• Stockholms län

• Södermanlands län

• Västra Götalands län

• Östergötlands län

• Jönköpings län

• Kalmar län

• Hallands län

• Blekinge län

• Skåne län

Tomas Söderblom, Folkhälsomyndigheten
Inga Zetterqvist, Folkhälsomyndigheten
Kicki Malmsten, Senior alert
Malin Nyström, Senior alert



Fråga – Svara i chatten

• Har ni deltagit i HALT tidigare?



Dagens erbjudande

 Vad är Svenska HALT?

 Varför ska vi delta?

 Vad kan vi se i HALT?

 Hur gör vi för att delta?

 Utvärdering av webbinarium



Vad är Svenska HALT?

• Baseras på ett europeiskt HALT-protokoll

• En punktmätning av
– Vårdrelaterade infektioner

– Antibiotikaanvändning

– Riskfaktorer

– Vårdtyngd

– Organisatoriska förutsättningar

– Mikrobiologi

• Årlig mätning vecka 46-47

• Särskilt boende för äldre och LSS

HALT = Healthcare-associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities



Mål och syfte

• Erbjuda en enkel och användbar metod att mäta 
vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i 
kommunala verksamheter

• Stödja ett systematisk förbättringsarbete för att förhindra 
VRI och optimera antibiotikaanvändningen



Varför ska vi använda HALT?

• Pandemin har visat att kontinuerligt fokus på förebyggande 
åtgärder är extremt viktigt.

• Mätningar är en del av det
systematiska förbättringsarbetet.



Viktig patientsäkerhetsfråga!

Fler VRI i SÄBO än i akutsjukvård



Vad kan vi se i HALT 
(och var hittar man resultat)?



Återkoppling av HALT-data

• Enhetsnivå

– Direkt återkoppling i Senior alert

• Kommunnivå

– Direkt återkoppling i Senior alert

• Regional nivå

– Öppen interaktiv data på Folkhälsomyndighetens hemsida (folkhälsostudio)

• Nationell nivå

– Öppen interaktiv data på Folkhälsomyndighetens hemsida (folkhälsostudio)

– E-publikationsrapport med analys

www.folkhalsomyndigheten.se/halt

http://www.folkhalsomyndigheten.se/halt


Var hittar jag inloggningen till mätningen



• Två enhetsrapporter
– Enhets resultat, 

möjlighet att exportera 
resultat (grön)

– Enheten jämfört mot 
likande enheter i 
kommun och riket 
(omarkerad)

• Två kommunrapporter
– Kommun jämfört med 

riket (svart)

– Enheterna som deltagit 
inom kommunen (gul)

Fyra rapporter tillgängliga i Senior alert



Exempel 1: Riskfaktorer



Exempel 2: Riskfaktorer Andra sår/enhet i en kommun 



Hur gör vi för att delta? 
• Förankra på hemmaplan

• Verksamheten behöver vara ansluten till Senior alert
– Se över att enheter och enhetstyp stämmer

– Har de som behöver behörighet till registret

– Vem ska genomföra mätningen

• Bestäm en dag i v 46-47 då mätningen ska genomföras

• Särskild modul öppnas i Senior alert v 46-47 (med möjlighet att efterregistrera v 48-49)

• Informera de enheter som är aktuella för mätningen (allmän vård- och omsorg, demens, 
korttid, psykiatri och LSS)

• Anmäl er till Webbinariet ”HALT” på Senior alerts hemsida



Utbildningsmaterial och övningar

• Presentationen ”Hur utför jag en mätning?”

• Korta filmer

• Stöd i systemet via I-knappar, informationsrutor



Inför HALT-mätning - webbinarie

• 26 oktober eller 10 november

• Kl 14:30-15:30

• Möjlighet till att ställa frågor inför mätningen

• Anmälan via Senior alerts hemsida 

https://www.senioralert.se/utbildning/


Frågestund



Utvärdering - Polls

• Jag har fått ökad kunskap om Svenska HALT

• Jag kommer rekommendera att vi deltar i årets mätning

Svara från 1-5

1 Instämmer inte alls

5 Instämmer helt



Utvärdering



Läs mer på

Folkhälsomyndigheten 

www.folkhalsomyndigheten.se/halt

Senior alert

https://www.senioralert.se/

http://www.folkhalsomyndigheten.se/halt
https://www.senioralert.se/


Senior alert
Kristina.malmsten@rjl.se
076-7232004

Senior alert support
senioralert@rjl.se

Tfn: 010-24 212 11
Måndag – torsdag kl. 10:00-12:00

Följ oss gärna på:
Twitter

Facebook

Senior alerts nyhetsbrev som kommer via mejl varje månad

Välkommen att kontakta oss
Folkhälsomyndigheten

halt@folkhalsomyndigheten.se

mailto:Kristina.malmsten@rjl.se
mailto:senioralert@rjl.se
https://twitter.com/senior_alert
https://www.facebook.com/senioralert/
https://gansub.com/s/hEq3kN9Pqr67CtVC9ez/
mailto:halt@folkhalsomyndigheten.se

