
Svenska HALT

Hur utför jag en mätning?

Genomgång av metod och inmatning av 
data



Förberedelser innan mätning 



.Sid

Förberedelser
• Ansluten till Senior alert

• Aktuell Enhetsöversikt (lista med vårdtagare) i Senior alert 

• Person som gör mätning

– Bra med kännedom om vårdtagarna

– Tillgång till relevanta journaler och läkemedelslistor

– Medicinsk kompetens

– Avsätt tid för mätning

• Titta på filmer om HALT-modul och gå igenom metodbeskrivning

– www.folkhalsomyndigheten.se/halt

• Avsätt tid för uppföljning av resultat

2021-11-093

http://www.folkhalsomyndigheten.se/halt
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Hjälp och stödmaterial
• Metodbeskrivning

– definitioner
– termer

• ”i-knapp” i HALT-modulen
– Definitioner och förklaringar

• Utbildningsmaterial

halt@folkhalsomyndigheten.se

2021-11-094



Metod –
Att genomföra en mätning
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Här hittar jag HALT i Senior alert

2021-11-096
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Enhetsuppgifter

2021-11-097

Enhetstyper - Allmän vård och omsorg, Demens, Korttid, Psykiatri eller LSS
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Vilka vårdtagare kan vara med?

2021-11-098

Vårdtagare som:

1. inte avböjt deltagande kvalitetsregistret
2. bor heltid på SÄBO
3. var närvarande kl. 08:00 på morgonen
4. varit på boendet de sista 24 timmarna

Vårdtagare ska vara med:

– om de behandlas regelbundet vid öppenvårdsenhet på akutsjukhus (ex. 
dialys) och att de inte är inlagda på sjukhus på mätdagen eller dygnet innan 
(24 h).

– om de har växelvård, förutsatt 1, 3 och 4 ovan.
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Inkludera de som ska ingå i mätningen

2021-11-099
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Uppgifter som ska fyllas i för alla vårdtagare 
• För varje vårdtagare mäts följande vårdtyngdsindikatorer:

– urininkontinens

– faecesinkontinens

– desorienterad i tid och/eller rum

– rörlighet

• Dessutom mäts övriga parametrar: 
– Är vårdtagaren på korttidsvård (Ja/Nej), 

– Hur länge har vårdtagaren vistas på boendet (<1år eller ≥1år), 

– Varit intagen på sjukhus de senaste tre månaderna (Ja/Nej), 

2021-11-0910
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Uppgifter som ska fyllas i för alla vårdtagare  

2021-11-0911

perifera och centrala katetrar

bensår, traumatiska sår, operationssår samt 
insticksställe för PEG, stomier eller katetrar
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När ska infektionstecken och antibiotika registreras?

Infektionsregistrering när vårdtagaren:

• visar tecken och symptom på en infektion på mätdagen

• visat tecken och symtom tidigare och fortfarande behandlas med antibiotika 
för infektionen på mätdagen (max 14 dagar bakåt i tiden)

SAMT

Antibiotikaregistrering om vårdtagaren har antibiotika på mätdagen

2021-11-0912

MEN, vi vill endast fånga infektioner som förvärvats på enheten och inte 
alla antibiotikabehandlingar
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Infektioner förvärvade på enheten (VRI)

• Debut av symtom ska ha börjat senare än 48 timmar efter inflytt eller 
återinflytt på enheten.

• Tecken/symtom ska vara nytillkomna eller förvärrade

• Inkubationstid för aktuell infektion ska beaktas.

• Icke-infektiösa orsaker till tecken och symtom ska beaktas (ej 
läkemedelsbiverkan eller annan sjukdom).

2021-11-0913
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• Antibakteriella och antimykotiska medel för systemisk användning 

• INTE: Lokal behandling (ögondroppar)

• INTE: Antivirala medel, Antiseptiska medel

• En vårdtagare kan stå på fler antibiotikabehandlingar

• Metenamin ska registreras i HALT

2021-11-0914

Vilka antibiotikabehandlingar ska registreras?
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Två ingångar för registrering av VRI 
och antibiotika i HALT-modulen

2021-11-0915

Ingång 1

Ingång 2
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Registrering av VRI och antibiotika

2021-11-0916

Startar med Infektionsregistrering – Tecken/Symtom finns på mätdagen
Behandlas den misstänkta infektionen med antibiotika registreras även den här

Startar med Antibiotikaregistrering -
1. Antibiotikaprofylax registreras här
2. Antibiotikabehandling där ingen infektionsregistrering ska göras
3. Antibiotikabehandling där tecken/symtom på infektion fanns 
max 14 dagar tillbaka i tiden – Infektionsregistrering sker efter 
antibiotikaregistrering
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Kriterier för en infektion

2021-11-0917

Standardiserade definitioner för infektioner används i HALT. Det betyder att vissa symptom krävs för att 
infektionen ska räknas som en infektion.
Dessa algoritmer ligger införda i HALT-modulen  Viktigt att fylla i alla tecken och symtom! 



.Sid 2021-11-0918

Registrering av antibiotika
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Hur långt har vi kommit i HALT-mätningen?



.Sid 20 2021-11-09

Avsluta mätningen



.Sid 21 2021-11-09

När mätningen är klar
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Om du behöver hjälp! Hur gör du?

• Metodbeskrivning

• Utbildningsmaterial 

• i-knappar 

• Support på Folkhälsomyndigheten

halt@folkhalsomyndigheten.se

2021-11-0922

mailto:halt@folkhalsomyndigheten.se
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Lycka till med mätningen!

2021-11-0927
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