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• Antibiotikaanvändning och vårdhygien - två sidor av 
samma ”resistensmynt”

• Evidensbegreppet vs. antibiotikaresistens och vårdhygien
– Biologiskt/medicinsk förklaringsmodell
– Samhällsvetenskaplig/ekologisk förklaringsmodell

• Den vårdhygieniska konceptet ”Bryt smittkedjan” 
– Metoderna för att nå dit

• Ett par myter och sanningar om vårdhygienåtgärder
• Vad som karaktäriserar framgångsrikt förebyggande av 

vårdrelaterade infektioner, vi har en del kvar att göra i 
svensk sjukvård

Agenda



Kursmål för de som gör ST

• -ge deltagaren kunskap om hur vårdrelaterade infektioner
och smittspridning förebyggs med särskilt fokus på
resistenta bakterier

• -bidra till att deltagaren uppvisar ett medicinskt
vetenskapligt förhållningssätt till rutiner och arbetssätt i det
dagliga arbetet

• -bidra till att deltagaren behärskar vårdhygieniska principer
för att förebygga smitta t ex isolering, kohortvård och 
basala hygienrutiner med särskilt fokus på resistenta
bakterier

• -ge deltagaren kunskap om samspelet mellan hygien och 
antibiotikaanvändning för spridning av antibiotikaresistens



Det finns två sidor av resistensmyntet

Det är oklart om liknelsen är kvantitativt korrekt, har de lika värde? 

Selektion av resistens Transmission av resistens



Uppkomst och selektion av 
resistens, ”sällanhändelser”

Antibiotika



Spridning av resistens

Bild: Amerikanska 
myndigheten CDC Spridningshastigheten kan påverkas



Antibiotika Mängd resistens
“Resistomet”Människor

Bakterier

Djur

Växter

Jord

Vatten

Luft

Resistensproblemets “svarta låda” 
på samhällsnivån

Hastigheten på snurran=transmissionshastigheten -är möjlig att påverka



Antibiotika Mängd resistens
“Resistomet”Människor

Bakterier

Inomhusmiljö

Vatten

Luft

Resistensproblemets “svarta låda” 
på sjukhusnivå

Hastigheten på snurran=transmissionshastigheten -är möjlig att påverka



Antibiotikaresistens och vårdhygien i ett ekologiskt 
perspektiv



Smittvägar på sjukhus

• Direkt kontaktsmitta (tex via händer)
• Indirekt kontaktsmitta (tex via kontaminerade 

föremål)
• Droppsmitta (direkt och indirekt)
• Luftburen smitta (via droppkärnor eller buret 

på hudpartiklar)
• Blodburen smitta
• Fekal-oral smitta



Sjukhusmiljöns betydelse, gammal 
klassisk studie

• Nytt universitetssjukhus i Madison Wisconsin

• Extensiva miljöodlingar gjordes på gamla 
sjukhuset samt på nya (före/efter)

• Inom veckor samma fynd som på det gamla
• Patienterna är källan till miljöbakterier (E. coli, 

Klebsiella, Pseudomonas, Staffylokocker etc.)
Maki et al. 1982 NEJM 307:1562-66

Gamla sjukhuset Nya sjukhuset

Färdigbyggt 1924 1979

Platser 800 848

Golvyta 200 000 m2 600 000 m2



Människorna på sjukhuset är 
huvudsaklig smittkälla/reservoar -men
• Städningens betydelse tonades ned på sent 

1980-tal fram till 2000-talets början
• Efter detta har vi åter börjat tala om miljöns 

betydelse
• För vissa smittämnen så finns tydlig risk att 

smittas via miljön (Acinetobacter, C. difficile, 
VRE). Innebär nytt fokus på städning och 
desinfektion…

Mitchell et al. (metaanalys av risk att smittas av föregående patient) 2015 J 
Hosp Infect 91 211e217. Riskökning är ca 2x



Grice, E. A. and J. A. Segre (2012). "The 
human microbiome: our second genome." 
Annu Rev Genomics Hum Genet 13: 151-
170.

•Samansatt samhälle av
mikroorganismer som finns på
vår kropp (ett ekologiskt
system)

•Störning av mikrobiomet leder
till:
• Kort- och långsiktiga

komplikatoner t ex C. difficile
• Större risk för att drabbas av

resistent infektion
• Antibiotikabehandling ger

kraftig effekt på mikrobiomet

Vårt mikrobiom

13



Samband antibiotikaanvändning –
resistens på samhällsnivå

Albrich et al. Emerg Infect Dis 2004

Detta samband finns men 
sällan så här tydligt. 
Verkligheten är mer 
komplicerad. 
För olika bakteriearter. 
För olika 
samhällsstrukturer. 



Korruption och antibiotikaresistens

Collignon et al. PlosOne 2015 doi.org/10.1371/journal.pone.0116746



Antibiotikaanvändning och 
resistens

Collignon et al. PlosOne 2015 doi.org/10.1371/journal.pone.0116746



MRSA-förekomst associerad till 
”kulturella dimensioner”

• Understanding the epidemiology of MRSA in 
Europe: do we need to think outside the box?

• Associationer med skattningsskala utvecklad 
för sociologisk forskning

Borg M et al. J Hosp Infect 81 (2012) 251e256



De två sidor av resistensmyntet

Hygiennivå påverkar transmissionshastigheten



Oavsett samhällsstruktur,  vårdhygien 
funkar enligt modellen ”bryt smittkedjan”

Smitt-
kedjan

Smittämne

Reservoir
(Inneliggande
pat och miljö)

Utsöndring av
smittämne

(Utgångsport)

Transmissions-
väg

Ingångsport
(Hur smitta

mottas)

Ny patient
(Mottaglig

värd)





Vad betyder begreppen isolering, 
basala hygienrutiner, kohortvård?

• Isolering är ett historiskt koncept
– Separera sjuka från friska (GRADE 1A)

• 700 år sen “quarantine” italienska “quaranta giorni”, 
förtio dagar i hamnen i Dubrovnik, hindra pesten

• 17-1800-tal föregångare till smittskyddslagar innehöll 
konceptet, men ingen vidare praktisk följsamhet

• 1900-talet bakteriologiska boom formade 
smittskyddslagar som vi känner dem

• 1968 amerikanska ”barrier precautions” gloves, gowns, 
masks and visitor screening (drevs av 60-talets MRSA-
problem) Sv. “barriärvård”, används ej längre.



Isolering, basala hygienrutiner, 
kohortvård 

• I Sverige menar vi fortfarande fysisk isolering
– I amerikansk tradition finns ”patient isolation”

• Senaste amerikanska HICPAC guidelines har “two-level 
system for isolation precautions“ (2007)

– Standard precautions, SP (alla patienter)
– Transmission based precautions, (contact, droplet and 

airborne), CP

– I svenskt språkbruk (SoS 2015) är ”basala 
hygienrutiner” en kombination av SP och CP

• Arbetskläder, förkläde (vissa situationer)(1A), 
händer/underarmar fria, handdesinfektion/handtvätt 
före-efter (1A), handskar i vissa situationer



Isolering, basala hygienrutiner, 
kohortvård 

• I Sverige talar vi om ”personlig 
skyddsutrustning”
– I amerikansk tradition kan det ingå i ”patient 

isolation” (pat behöver inte vara i eget rum)
– Stänkskydd för ansikte, munskydd mot stänk, 

andningsskydd mot luftburen smitta, 
stickskyddshjälpmedel

• Isolering i Sv. innebär i praktiken eget 
patientrum med hygienrum, +särskild 
ventilation vid luftburen smitta



Isolering, basala hygienrutiner, 
kohortvård 

• Kohortvård, klen evidens från modern 
sjukvård men stor praktisk erfarenhet från tex 
smittkoppsutrotningen

• Ska vi lägga samman patienter innan vi säkert 
vet att de har samma smitta?



Kohortning i akutsjukvård

Fördelar Nackdelar
Separerar sjuka från friska Omflyttning medför exposition 

för andra under förflyttningar
Geografiskt skilda ger(känsla 
av) ökad säkerhet

Initialt förloras patientplatser 
innan kohorten är fullbelagd

Man utnyttjar isoleringsrum 
maximalt

Diagnosen ofta osäker, smittrisk

Personal kan kohortas, anses 
vara en fördel

Åtgärden är svår att organisera, 
kostsam

Man får känsla av kontroll Kräver mycket kommunikation i 
hela organisationen

Lätt att mäta effekt Är grupperna jämförbara?



Det finns visst stöd för kohortning i 
utbrottssituationer

• Vid RSV och multiresistenta gramnegativa
bakterier

• Men, olika patogener har ofta liknande klinik, 
tex akut respiratorisk sjukdom och akuta
gastroenteriter
– Talar för att man ska ha lab-konfirmation innan

Bra utredning gjord av Public Health Ontario, Kanada 2013
ett par referenser
Groothuis J et al. RSV. J Perinatology 2008;28(5):319-23. 
Cohen MJ et al. CRE. Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32(7):673-8



Ett par myter och sanningar med 
relevans för ab-resistens

SANNING

MYT

Enkelrum kommer att lösa våra problem med spridning av antibiotikaresistens 
inom sjukvården

Enkelrum är en bra utveckling och framtidens patienter kommer att ta det för självklart.
Men dess roll för att reducera smittspridning av antibiotikaresistenta bakterier är blygsam.



Enkelrum vs. flerpatientrum 

• Studier har svårt att visa skillnad i 
smittspridning enkelrum vs. flerpatientrum
– Utesluter inte att det finns effekt men den är 

troligen blygsam jämfört andra faktorer

• Det verkar som att hög nivå på hygienrutiner 
kan klara att hålla ned smittspridning på 
avdelningar inklusive IVA

Tschudin-Sutter S et al. Clin Infect Dis. 2012;55:1505–11
Zahar JR et al. BMC Infect Dis. 2015;15:512–9
Repessé et al. Ann Intens Care. 2017 7:73 



SANNING

MYT

Det är helt avgörande för neutropena patienter efter allogen stamcells-transplantation 
att de kan vårdas i rum för skyddsisolering med övertrycksventilation

Just övertrycksventilationens roll för att reducera VRI är inte säkerställd. Men det råder 
konsensus om att sådana rum ska finnas, dock oklart om övertrycket är avgörande. I en 
värld av ökande antibiotikaresistens pekar tillgänglig kunskap på att satsning på att 
eliminera kontaktsmitta till dessa patienter ska ha högre prioritet än satsningar på 
övertrycks-ventilation (pat. ska ej koloniseras med sjukhuskloner). Finns många studier 
på ökar överlevnad med bundle (ab-profylax + skyddsutrustning + eget rum med 
hygienrum)

Ruhnke M et al. Lancet Oncol 2014; 15: e606–19
Schlesinger et al. Lancet Infect Dis 2009; 9: 97–107



Evidens för hur vården ska organiseras 
för att minimera VRI

Zingg W. Lancet InfectiousDiseases. 2015; 15: 212-24





Artiklar från höginkomstländer 
stod för största delen av 
evidens, 44,6 % av studierna 
var från Europa

Zingg W. Lancet InfectiousDiseases. 2015; 15: 212-24



10 nyckelfaktorer

Jmf rapporten Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger. SKL. 2014.



Antibiotikaresistens och vårdhygien i ett ekologiskt 
perspektiv



Konklusioner

• Det finns så mycket ”evidens” vi behöver, vi kan inte 
räkna med mer i närtid

• Resistensfrågan liksom vårdhygien kan förklaras 
biologiskt / evolutionärt och med sociala faktorer 
”ekologiskt perspektiv”

• Rationell antibiotikaanvändning och vårdhygien 
vinner mycket på  samordning, vårdhygien har redan 
ett passande arbetssätt

• Infektionsspecialisten är en nyckelperson för 
vårdhygien i sjukhusmiljön ”a local champion among
physicians”
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