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Kunskapsläget 2018
Var finns bakterierna?
Hur sprids de?
Vilka motåtgärder anses effektiva?
Vilka är kunskapsluckorna?



Lärandemål

- ge 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



Hur stort är problemet VRI?

Engelska 
Healtcare-associated
Infection (HAI)
=
Svenska 
Vårdrelaterad infektion
(VRI)



Hos1500 patienter per år bedöms VRI vara en 
bidragande orsak till död





Lagar om vårdhygien i Sverige

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
1 § Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att 
kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att vården 
särskilt ska 
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard 
2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet 

och säkerhet 
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen 
5. vara lätt tillgänglig
2 § Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det 
finnas den personal, de lokaler och den utrustning som 
behövs för att god vård ska kunna ges.



Det finns två sidor av resistensmyntet

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

Selektion av resistens Transmission av resistens



Etablerade smittvägar 
för antibiotikaresistens

Ytterligare sannolika 
smittvägar

Modifierad bild från Vaz-Moreira et al. FEMS Microbiol Rev 38 (2014) 761–18

Transmission of
antibiotic resistance



Hur viktig är spridning från sjukhus till miljö?

Det är tveklöst så att smittvägen finns, men hur viktiga är sjukhusen i 
förhållande till övriga samhället?

Det är känt att mycket låga antibiotikakoncentrationer kan selektera för 
resistens, särskilt för kinoloner och doxy
(tidigt arbete: Gullberg E et al. Selection of resistant bacteria at very
low antibiotic concentrations. PLoS Pathog. 2011;7:e1002158)



Men sjukhusets avloppsvatten tycks i begränsad 
omfattning bidra till resistens i reningsverk

Det är en volymsfråga, mängden avloppsvatten från sjukhus är förhållandevis liten (0.8 % i nedanstående studie)

Buelow et al. 2018 FEMS Microbiology Ecology, 94, fiy087



Etablerade smittvägar 
för antibiotikaresistens

Ytterligare sannolika 
smittvägar

Modifierad bild från Vaz-Moreira et al. FEMS Microbiol Rev 38 (2014) 761–18

Transmission of antibiotic resistance



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

Patienterna
fungerar som rörlig
reservoir

tarmen
huden
munhåla

13



Antibiotikaresistens sjukvård och vårdhygien i ett system-perspektiv



Handhygiennivå – den klart viktigaste 
systemfaktorn. Basen för WHO-5.



Vilken effekt fås av handhygien-intervention?

Luangasanatip BMJ 2015;351:h3728 | doi: 10 .113 6/bmj.h3728Man ser effekt på VRI-incidens MRSA, Klebsiella kolonisering 

Goal setting, reward 
incentives, and 
accountability adds to 
the effect



Vad vet vi om sjukhusmiljöns betydelse? 
- städning och rengöring får mer uppmärksamhet
• ”Städning” vi menar rutinmässig (schemalagd) rengöring av lokaler 

och ytor i sjukvårdsmiljön
• ”Sjukvårdsmiljön” vi menar platser där patienter finns

• Städning får ökad uppmärksamhet med fokus på
• Nya tekniker (för rengöring/desinfektion och för att mäta grad av renhet) 
• Ökad grad av professionalism hos dem som utför städning



Sjukhusstädning genom historien– intresset 
har gått upp och ner, nu är det upp
• Dagens kunskap om överlevnad på ytor

Smittämne Överlevnadstid

Acinetobacter spp 3d – 3mån

Clostridium diff sporer 5 mån

E. coli 1,5 h – 16 mån

Enterokock spp (inkl VRE) 5 d – 4 mån

Klebsiella spp 2 h - >30 mån

Pseudomonas aeruginosa 6 h – 16 mån

S. aureus 7 d – 7 mån

Streptococcus pyogenes 3 d – 6,5 mån

Influenza A virus 4h – 48 h

Kramer et al. BMC Infectious Diseases 2006, 6:130 doi:10.1186/1471-2334-6-130



Vårdhygienhistorik, redan Florence 
Nightingale pekade på vikten av
• Att föra statistik - patienter och resultat
• Genomtänkt administration av sjukhusverksamhet
• Att underlätta för kroppens egna helande förmåga
• Renlighet  
• Ventilation och värme
• ”Health of houses”

• 1. Pure air. 2. Pure water. 3. Efficient drainage. 4. Cleanliness. 5. Light.

Notes on nursing : what it is, and what it is not
1859, London
Notes on hospitals. 1860, London



Vad betydde bakteriologins genombrott?

• Koch´s postulat 1882 -sambandet smittämne – infektionssjukdom fick 
enormt genomslag

• Chapin 1910 – ”Sources and Modes of Infection” blev mycket 
inflytelserik för hur man såg på infektioner på sjukhus 

“Bacteriology teaches that former ideas in regard to the manner in which 
diseases may be airborne are entirely erroneous; most diseases are not likely to 
be dust-borne, they are spray-borne for only 2 or 3 feet, a phenomenon which 
after all resembles contact infection more than it does aerial infection as 
ordinarily understood”

Kan laddas ned från https://archive.org/details/sourcesmodesofin00chaprich



Chapin´s bild av smittspridning 1910

• Smittspridning sker ffa via kontaktsmitta
• Dömde ut tidens isoleringssjukhus för t ex scharlakansfeber, difteri, 

meningit, mässling
• Friska bärare av smittämnen och missade fall av sjukdom mycket viktiga för 

smittspridning
• Smittämnen kan spridas via insekter/arthropoder
• Luftburen smitta har mycket liten betydelse. Inte heller för TB, vattkoppor, 

mässling (sic!)
“It seems certain that much can be done to prevent the spread of disease in 
the family and in hospitals, schools and institutions, if only personal 
cleanliness be insisted upon.”



1960-talet, bevis kom för att Staph aureus kan 
spridas via luft på hudflagor– isolering återkom

Jämför med samma tids bevis för att TB ät luftburet
Bur för marsvin

1 med luft direkt till bur
1 med UV-behandlad luft

Experiment utfördes 1958-1962
Baltimore, Maryland

Wells & Riley

För Staph aureus kom man så småningom till slutsatsen att handhygien kunde stoppa smittspridning, vi slutade tejpa dörrar



Vad betyder sjukhusmiljöns bakterier, 1980-tal. 
Nya universitetssjukhuset i Madison, Wisconsin

Maki et al. 1982 NEJM 307:1562-66

Gamla sjukhuset Nya sjukhuset

Färdigbyggt 1924 1979

Sängplatser 500 544

Golvyta 18 988 m2 55 717 m2

Ventilation 
patientrum/operation

Naturlig konvektion (kanaler
i skorstenar etc)

luft upphettad sedan 16 
luftombyten/h, filter

Filter, 6 luftombyten/h

Separat ventilation, filter, 
25 luftombyten/h

Isoleringsrum Nej Två på varje avdelning 
med separat ventilation

Desinfektionsmedel klorbaserat klorbaserat



• Hypotesen var att det nya sjukhuset i mindre grad skulle bli 
koloniserat med ”nosokomiala patogener”

• Extensiva miljöodlingar gjordes på gamla sjukhuset samt på nya (före 
samt 6 & 12 mån efter)

• Inom några 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



” “Our findings strongly 
suggest that micro-
organisms in the 
hospital environment, 
particularly on 
surfaces and in the air, 
but also in water, 
faucets, and sink 
drains, contribute 
negligibly to 
nosocomial infections 
occurring endemically 
in hospitalized 
patients.”

Maki et al. 1982 NEJM 
307:1562-66



Men, riktigt så enkelt var det inte, 1990-2000tal 
konsensus om att vissa ytor är särskilt viktiga
• Viktigast anses

• high-touch surfaces
• Ytor närmast patienten

• Tonat ned andra ytors roll t ex 
golv

• Vi manar till ökad frekvens av 
rengöring av vissa ytor



Dagens kunskap är baserad på nya 
sekvenseringsmetoder, liknande fynd jmf odling



Var är vi nu?

• Många talar om spridning via 
luft (främst via vattenaerosoler)

• Många talar om smittämnen 
med långtidsöverlevnad i miljön 
(C. diff, VRE, Norovirus, 
Acinetobacter osv)

• Många talar om att lägga till ett 
ytterligare steg med 
slutdesinfektion efter ”vanlig 
städning”

• Den stora oklarheten är hur 
viktig är smittspridning vi 
miljön? vi saknar kvantifiering
Bra nulägesbeskrivningar:
-Weber DJ, Rutala WA. Understanding and preventing 
transmission of healthcare-associated pathogens due to the 
contaminated hospital environment. Infect Control Hosp
Epidemiol. 2013;34(5) Sid 449-52.
-Dancer SJ. Controlling hospital-acquired infection: focus on 
the role of the environment and new technologies for 
decontamination. Clin Microbiol Rev. 2014;27(4) Sid 665-90.
-Otter JA, Yezli S, Salkeld JAG, French GL. Evidence that 
contaminated surfaces contribute to the transmission of 
hospital pathogens and an overview of strategies to address 
contaminated surfaces in hospital settings. Am J Infect 
Control 2013; 41 (suppl 5):S6–S11.



Dagens koncept kopplar städning till 
rengöring och desinfektion
• Reducera spridningen vid källan

• Ta omedelbart hand om smittsamt 
material och punktdesinficera

• Isolera smittsamma patienter
• (Chlorhexidin-bathing, används 

inte i Sverige)
• Förbättra rengöring och 

desinfektion
• Ökad städfrekvens
• Effektivare rutinstädmetoder
• Ny design och nya material som är 

lättare att rengöra

• Nya tekniska lösningar
• Antibakteriella ytor t ex koppar, 

silver, kiselföreningar
• Ett slutsteg för rumsdesinfektion 

med väteperoxid eller UVC-ljus



Spridning via utrustning – rengöring, 
desinfektion sterilisering 
Flexibla endoskop har orsakat fler 
utbrott av MDR än några andra 
instrument

Smala kanaler och svåra skrymslen i 
kamerahuvudet 
Tål ej värmedesinfektion
Har rapporterats >20 utbrott med 
spridning av t ex karbapenemas-
bildare. K. pneumoniae, P. aeruginosa, E. 
coli och S. enteritidis

ERCP-skop i Nederländerna: 39% av alla 
centra hade kontaminerade skop, 33/155 
skop odlingspositiva

Rauwers AW, et al. Gut 2018;67:1637–1645. doi:10.1136/gutjnl-2017-315082



Den kvantitativt viktigaste spridningsvägen är via 
händer – handhygiennivå ger systemeffekter
Modellering och 
empiriska data tyder på 
större effekt på resistenta 
bakterier än på känsliga 
bakterier
Baseras på MRSA and C. 
difficile-bärarskap i 
England och i 
Nederländerna
Kontrovers om vilken
effekt
antibiotikareduktion haft

Van Kleef E. et al. Wellcome Open Res 2017, 2:16 doi: 10.12688/wellcomeopenres.11033.2

http://dx.doi.org/10.12688/wellcomeopenres.11033.2


Antibiotikaresistens sjukvård och vårdhygien i ett system-perspektiv



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



Systempåverkan är det som bedömts ha 
evidens



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



8 core components med evidensstöd



Vad framtiden kräver

Implementering av ALLA 8 WHO core components
Vi har mycket få bundles
Svag nationell styrning, svag kravställning på vårdgivare
Kvalitetsuppföljning – frekvens VRI är ett medicinskt resultat 
bland andra resultat och behöver följas

Nytänkande för att hjälpa individen med riskbedömnin
Alla vill väl men det är svårt att tillämpa data som gäller på 
populationsnivå i mötet med patienten



Hur kan journalen se ut i framtiden?

• https://statistical-pete.shinyapps.io/Vasterbotten/

https://statistical-pete.shinyapps.io/Vasterbotten/
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