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• Drabbar 8-10% av patienter på svenska sjukhus

• Leder till ca 750 000 extra vårddygn

• Ökat lidande och dödlighet

• Kostnad ca 7 miljarder per år

• Ca 10-20% går att förebygga

VRI – vårdrelaterade infektioner

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting



Hur mäter vi vårdrelaterade infektioner 
idag?

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting



• Utveckla nya verktyg, metoder och arbetssätt för att förebygga vårdrelaterade 
infektioner

• Automatiserad monitorering och riskprediktion

• Spridning - Skapa en baslinje med regelverk, modeller och 
förvaltningsorganisation

Målsättning med VRI-proaktiv
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• Monitorering på populationsnivå

• Statistik ner på avdelningsnivå

• Analysera trender - hitta systemfel

• Prioritera kvalitetsarbete – följa upp interventioner 

• Riskprediktion på individnivå

• Personalized medicine – digital biomarkör

• Skyddsnät dygnet runt

• Skapa medvetenhet bland personalen

• Selektera patienter för interventioner (check-listor, specialistkonsultation, etc.)

Vad är syftet med algoritmerna?



Utveckla algoritmer

• Proof-of-concept: sepsis och 

urinvägsinfektion

• Retrospektiv data

Implementering

• Bygga en analysmiljö med 

realtids patientdata 

• Algoritmer för fler VRI

• Innovationspartnerskaps-

upphandling

• Förvaltningsorganisation

• Skalbarhet/spridning

Ansökt finansiering Ansökt finansiering

VRI-proaktiv – tidslinje för algoritmer

Forma projekt-

konstellation



Uppbyggnad av en analytisk 
patientdatamiljö i Region Stockholm

Reports and clinical decision tools

4Now
Real time

Intelligence
Every 24 h



Rapporteringsverktyg - mock-up



Fullt automatiserade algoritmer baserade på kliniska data som hämtas direkt ifrån 
patientjournalen

Algoritmer nära implementering
• Sepsis – strukturerad data

Under utveckling
• Urinvägsinfektioner – strukturerad och ostrukturerad data

Planerade algoritmer i steg 3
• Lunginflammation
• Post-operativa sårinfektioner
• Centrala kärlkateter-relaterade infektioner
• Clostridium difficile

Status - algoritmer



1Seymour CW, Liu VX, Iwashyna TJ, et al. Assessment of Clinical Criteria for Sepsis: For the Third International Consensus Definitions for Sepsis 
and Septic Shock (Sepsis-3). Jama. 2016;315(8):762-774

Metod

Definition (vuxna): Sepsis-3 kliniska kriterier1

Algoritm: Regelbaserad med strukturerad data (odling, antibiotika, mätvärden, labb)

VRI-kriterium Sepsis 48h efter inläggning ELLER återinläggning med sepsis inom 48h efter 
utskrivning

Validering Journalgranskning (n=725 patienter med misstänkt infektion)

Begränsningar: Ingen data ifrån förlossningsavdelningar eller intensivvårdsavdelningar

Sepsisalgoritm (opublicerade data)



Automatiserad monitorering med kliniska 
journaldata (opublicerade data)



Skillnad i risk för sjukhusförvärvad sepsis 
beroende på avdelning (opublicerade data)



Riskprediktion - machine learning modell 
(opublicerad data)



Sepsis som inträffar >24 h efter sjukhusinläggning

• SepsisFinder: 

• Nuvarande manuella screening metod (NEWS2 5 poäng): 

Riskprediktion - tid till alarm (opublicerad data)



Riskprediktion - deep neural network
(opublicerad data)

Credit to Mahbub Ul Alam, PhD-student, Department of Computer and System Sciences, Stockholm University 

mahbub@dsv.su.se



1https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-HAI-ICU-protocol.pdf

Metod

Definition (vuxna): Europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) definition1

Algoritm: Regelbaserad med strukturerad (odling, antibiotika, feber) och ostrukturerad 
(string matchning för symptom och urinkatetrar i fritext) data

VRI-kriterium: UVI dag 3 efter inläggning ELLER återinläggning med UVI inom 2 dagar efter 
utskrivning ELLER UVI dag 1 eller 2 om patienten fick en ny urinkateter 
senaste 7 dagarna

Validering: Journalgranskning (n=525 patienter med positiv urinodling)

Begränsningar: Ingen data ifrån förlossningsavdelningar

Algoritm för urinvägsinfektion (opublicerade data)



1Skeppstedt M. Negation detection in Swedish clinical text: An adaption of NegEx to Swedish. J Biomed Semantics. 2011;2(3):S3.

UVI algoritm – pågående förbättringar

Utöka vokabulären för symptom och urinkatetrar:

• Annotering med fokus på symptom/urinkatetrar hos 200 patienter vilket 
används som “frön” (http://brat.nlplab.org/index.html)

• Natural Language Processing (NLP) maskinlärning på 18 månader av 
träningsdata

• Processen övervakas av läkare för att värdera de nya maskin-genererade 
uttrycken 

• Användning av NegEx för negationer1



Sammanfattning

• VRI-proaktiv – ett nationellt Vinnovafinansierat projekt som tar ett nytt grepp om 
vårdrelaterade infektioner

• Utvecklingsfas -> implementeringsfas

• Algoritmer för automatiserad monitorering på populationsnivå och 
riskprediktion på individnivå

• Proof-of-concept: sepsis och urinvägsinfektioner



Tack!

john.karlsson-valik@sll.se


