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Inom den tunga långtidsvår-
den finns det verkliga hotet om
spridning av antibiotikaresi-
stens. Men också i akutsjukvår-
den finns stora hot – inte minst
inom intensivvården där ned-
skärning av vårdpersonal un-
derminerar den hygieniska kva-
liteten, konstaterar sjukhushy-
gieniker docent Ulrika Ransjö,
överläkare, kliniskt mikrobiolo-
giska laboratoriet, Karolinska
sjukhuset, Stockholm. 

Konkret handlar det främst om
MRSA (Staphylococcus aureus resi-
stenta mot penicillinasstabila penicilli-
ner) och högresistenta enterokocker
(dvs med nedsatt känslighet för amino-
glykosider och ampicillin). Det är vik-
tigt att se hoten och lära sig hantera dem
nu – innan det är för sent, poängterar Ul-
rika Ransjö.

– I t ex England har man gett upp
kampen mot MRSA. Men i Skandinavi-

en har vi ännu ett gott läge, vi har hind-
rat smittspridning rätt så bra. I Sydtysk-
land och Schweiz däremot är t ex 50
procent av Staphylococcus aureus resi-
stenta och kan inte behandlas annat än
med intravenösa preparat. 

Antibiotika ger draghjälp 
åt resistensen
Därför krävs stor vaksamhet när pa-

tienter som vårdats på sjukvårdsinrätt-
ningar utanför Skandinavien läggs in på
svenska sjukhus. Ett nationellt åtgärds-
program för dessa patienter finns, ruti-
nerna är intrimmade sedan tiotalet år.

– De patienter som har sår och som
har stått på antibiotika bör rutinmässigt
kontrolleras. Den som har oläkta sår
kan ha resistenta bakterier.

Antibiotika förefaller vara en förut-
sättning för spridning av resistenta bak-
terier. 

– Det tycks som om de här besvärli-
gaste bakterierna, dvs sårbakterier som
Staphylococcus aureus och högresi-
stenta enterokocker, är konkurrenskraf-
tiga så länge de har draghjälp av anti-

biotika. Den absolut största riskfaktorn
för spridning av vankomycinresistenta
enterokocker på en vårdavdelning är att
patienterna haft lång och bred antibio-
kabehandling innan, det har entydigt vi-
sats. 

Antibiotika slår ut patienternas nor-
mala bakterieflora. Det ger ett ekolo-
giskt tomrum som kan fyllas av resi-
stenta bakterier. Men om konkurrensen
är fri kan de resistenta bakterierna slås
ut av den normala bakteriefloran.

Äldrevården – det stora hotet
Det stora hotet finns idag inom äld-

revården, på sjukhemmen; vård- och
boendeformer med vårdkrävande pati-
enter och högt antibiotikatryck – och
små resurser.

– Där vårdas många patienter med
sår, och de behandlas i stor utsträckning
med antibiotika för t ex urinvägsinfek-
tioner. Omvårdnaden kräver nära fysisk
kontakt: patienterna måste lyftas, bäd-
das om, bytas blöjor på osv. Risken för
smittspridning är stor. Där har vi också
haft de största inhemska problemen
med spridning av resistenta bakterier. 

Vårdtekniskt behövs barriärer, dvs
handhygien, skyddskläder etc. Persona-
len behöver dels kunskap om barriär-
metoder, dels kontinuerligt påminnas
om att metoderna är viktiga. 

– Det gäller alla personalkategorier,
även läkarna. 

– Det här är ett stort och svårt utbild-
ningsområde där vi behöver samarbete
mellan husläkare, smittskyddsläkare
och sjukhushygieniker. 

Tidsinställd bomb
Ulrika Ransjö ser ett ökande, och

oroande, hot i de högresistenta entero-
kockerna. 

– Vankomycinresistenta enterokock-
er, som är ett problem i bl a USA, har vi
ännu inte sett. Men vi brukar alltid vara
fem, tio år efter, så de kommer nog. 

De högresistenta enterokockerna  fi-
gurerar på intensivvårdsavdelningar
och andra avdelningar där antibiotika-

Nedskärningar underminerar sjukhushygienen 
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Det lönar sig att förebygga
infektioner. Medvetenheten är idag
stor om att resurserna utnyttjas
dåligt om patienter blir infekterade.
Och det är fullt realistiskt att minska
infektionerna med 20–40 procent,
med hjälp av metodutbildning,
berättar Ulrika Ransjö.



trycket är stort, t ex bland patienter med
cancersjukdomar. 

– Men sedan är reservoaren för des-
sa bakterier just den geriatriska vården.
Där ser vi dem framför allt i urinisolat.
Det är en tidsinställd bomb. 

– Det är också där, på sjukhem och
intensivvårdsavdelningar som vi ser de
fula, svårbehandlade gramnegativa
bakterierna, t ex pseudomonas. Där har
man tagit till kinoloner som marknads-
förts hårt för behandling av urinvägsin-
fektioner – och som bakterier lätt blir
resistenta mot. 

Överförbrukning av kinoloner
– Vi har en klar överförbrukning av

kinoloner, både inom och utom sjukhu-
sen. Det innebär stor risk för resistens-
utveckling hos gramnegativa bakterier.
Stafylokocker blir också resistenta,
men där är kinolonerna ändå inte så ef-
fektiva. 

Det är svårt att visa generellt för t ex
ett storsjukhus att det finns ett samband
mellan kinolonförbrukning och resi-
stensutveckling. 

– Men om man går in på enskilda
bakterier och enskilda kliniker, då går
det alldeles utmärkt. På kliniker där man
använder mycket kinolonpreparat som
urinvägsantibiotikum, i stora mängder
till många svårt sjuka patienter, finns ett
direkt samband med utveckling av t ex
resistenta pseudomonas.

Vaccin mot marknadsföring
Uppsjön av cefalosporinpreparat,

och marknadsföringen av dem, är ett
annat hot, betonar Ulrika Ransjö.

Preparaten finns för såväl peroralt
som intravenöst bruk, och de ges vid
både luftvägs- och urinvägsinfektioner
inom sluten- och öppenvården. De ris-
kerar att öka antibiotikaresistensen. 

– Här måste det till utbildningsinsat-
ser, framför allt av läkarna. Och vi mås-
te ha ett samarbete mellan representan-
ter från mikrobiologi, smittskydd, in-
fektionssjukvård och industri.

De seriösa läkemedelsindustrierna
kommer visserligen till infektionsklini-
kerna och de mikrobiologiska laborato-
rierna och informerar om vad de tänker
introducera, berättar Ulrika Ransjö. 

– Men fortfarande förekommer lun-
cher, kvällsmöten osv ute bland läkar-
na. Jag säger inte att det är mutor, för där
har man skurit ner betydligt. Men det är
marknadsföring, och de skulle inte
syssla med den om den inte vore verk-
sam. Vi måste »vaccineras» mot den, så
gott vi kan.

Besparingar underminerar 
– Vi har ännu trots allt ett bra läge i

svensk sjukvård vad gäller antibiotika-
resistens tack vare vårdrutiner, infek-
tionsförebyggande åtgärder etc. 

Men resurserna krymper. Sjukhus-
hygienen riskerar att undermineras av
besparingarna. Det handlar inte bara om
nedskärningar av antalet tjänster för
sjukhushygieniker och hygiensjukskö-
terskor. Det handlar också om försäm-
ringar av vården som äventyrar hygi-
enkvaliteten – till följd av att vårdperso-
nal minskas.

Det är visat att ju fler patienter en
sjuksköterska har att ta hand om på en
intensivvårdsavdelning, desto större är
risken för sepsis. 

– Ju mer man har att göra, desto svå-
rare är det att hinna tänka på allt man
ska göra för att bryta smittkedjan. 

Bekymmer för 
ny intensivvårdsavdelning 
Ulrika Ransjö har ett aktuellt exem-

pel.

– Just nu planeras en ny intensiv-
vårdsavdelning här på Karolinska sjuk-
huset. Vi har varit överens om mindre
enheter där varje sjuksköterska ska skö-
ta ett litet antal patienter. 

Men intensivvårdsavdelningar är
dyra i drift, och personalen är en stor
kostnad. Avdelningarna är dessutom
svåra att bemanna med kvalificerat folk.
Så nu vill kliniken spara personal och
pengar genom att ta bort väggarna och i
stället lägga patienterna på ett stort
»torg». 

– Då kommer man att få bekymmer.
Det är inte för att smittan sprids med
luften som väggarna skulle vara där. De
är till för att bromsa trafiken, för att man
ska stanna upp för att t ex tvätta händer-
na mellan patienterna. 

– Jag väntar med spänning på hur det
går på kommande byggmöten. Jag är
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Inom äldrevården är
antibiotikatrycket högt,
patienterna
vårdkrävande – och
resurserna små. Dvs,
här finns  grogrunden för
spridning av
antibiotikaresistenta
bakterier, och det är
också här de inhemska
problemen dykt upp.



inte övertygad om att jag kommer att
klara det, i alla fall inte ensam. Det är
alltid så i sjukhushygiensammanhang
att det är den enskilda kliniken eller
vårdenheten som bestämmer, som vet
hur den vill ha det och vad den vill be-
tala för, jag kan bara ge råd.

Infektioner kostar 
Idag är ändå medvetenheten stor om

att resurser utnyttjas dåligt om patienter
blir infekterade. 

– En sjukhusinfektion fördubblar
vårdtiden. Det gjorde inte så mycket så
länge sjukvårdspolitikerna betalade för
ett antal sängar, då behövde man inte
bry sig om vem som låg i sängen. Men
om fru Svensson ligger där i tre veckor
så kostar det mer, än om man i stället
kan ta in fru Andersson och fru Petters-
son också. Om de ligger där en vecka
var och blir opererade alla tre, då får kli-
niken en inkomst för var och en. 

– Sakta börjar man inse att det lönar
sig att förebygga infektioner. Det är
fullt realistiskt att minska infektionerna
med 20–40 procent med metodutbild-
ning: t ex hur man desinfekterar huden

på patienterna före insättning av centra-
la infarter och före operativa ingrepp,
tar hand om blöjor, sköter trakealsug-
ning etc.

Det finns ett klart samband mellan
vårdtid och infektioner. Men det är inte
oberoende variabler: den som är svårt
sjuk vårdas längre och behandlas mer
och blir därför också mer mottaglig för
infektioner.

Inför planerade ingrepp är tiden före
sjukhusvistelsen också avgörande: det
gäller att få in patienten till sjukhuset så
sent som möjligt – så inte sjukhusfloran
hinner få fäste före operationen.

Profylax rekommenderas ej!
Antibiotikaprofylaxens vara eller

inte vara är ett ofta återkommande dis-
kussionsämne för en sjukhushygieni-
ker.

– Kirurger har under lång tid hävdat:
»Vi måste ha vankomycinprofylax, vi
kan inte offra dagens patienter för att
rädda morgondagens.» Men vi måste
spara på vankomycin, vi kan inte skjuta
bort all vår ammunition.

– Ju mer av resistenta bakterier vi får,
desto mindre chans har vi att förebygga
infektionerna med antibiotikaprofylax.
Det finns andra och bättre vägar att gå
just genom bättre hygien: patientförbe-
redelse, ventilation, skyddskläder,  ope-
rationsteknik osv.

Här har också dagens gruppvård, el-
ler »primary nursing», en klar fördel.
Gamla tiders rondsystem har avskaf-
fats, t ex »kissronderna» då avdelning-

ens alla kissflaskor och urinkateterpå-
sar (och bakterier!) byttes.

Infektionsregistrering 
– för och emot
Kontinuerlig infektionsregistrering

för att bl a övervaka resistensutveckling
är en omdiskuterad fråga.

– På amerikanska sjukhus går hygi-
ensjuksköterskor runt på vårdavdel-
ningarna varje dag och registrerar in-
fektioner. Det gör nytta, framför allt
därför att hygiensjuksköterskan är syn-
lig på avdelningen. Men det kräver
mycket resurser, många personer, och
det har inte vi. Frågan är också vad man
kan dra för slutsatser av siffrorna.

Det är bara kliniken själv som kan
värdera materialet, understryker Ulrika
Ransjö. 

– Politiker i Stockholm har sagt att vi
ska ha infektionsregistrering. Baktan-
ken var väl att man skulle se att sjukhus
A har en låg siffra och måste ha den bäs-
ta vården, »då köper vi där», medan
sjukhus B är sämre. Men man måste
veta exakt vad det är för patientmateri-
al.

– Många kliniker registrerar nu kon-
tinuerligt infektionerna, som del i sin
allmänna uppföljning. Men svårighe-
terna är många: bl a har det varit svårt att
bygga upp bra datasystem för detta.

Privatiseringens avigsida
Ett problem är också att det tar unge-

fär en vecka innan den postoperativa
sårinfektionen ger symtom. Med vård-
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I ren kirurgi sänker antibiotikaprofylax
infektionsfrekvensen till en tredjedel för
känsliga mikroorganismer, men påverkar
givetvis inte frekvensen för de resistenta
bakterierna. Hygieniska åtgärder i
operationssalen, som täta arbetskläder
och särskild ventilation, halverar
infektionsrisken. Dessa åtgärder får
relativt sett större betydelse när de
bakterier som förekommer i
operationssalen inte kan påverkas med
tillgängliga profylaxantibiotika.



tider på fem dagar hinner patienterna
åka hem. 

– Då krävs uppföljning efteråt, och
det har vi inte klarat här att bygga upp.
Det är mycket lättare på landet eller i
småstaden. Uppföljningen av sjuk-
vårdsproduktionen från storsjukhusen
tror jag att man på sikt behöver göra nå-
got åt.

Inom t ex Stockholmsområdet är
problemet att öppen- och slutenvårdens
prov inte går till samma ställe. 

– Vi kan inte lätt se vad som händer
efter utskrivningen. Tidigare gick det, i
varje fall om det togs t ex en odling på
en vårdcentral. Detta har man inte tänkt
på i samband med privatiseringen. Nu
skickas en stor del av Mellansveriges
mikrobiologi till ett privatlaboratorium
i Skövde. Vi förlorar överblicken.

Kanske den amerikanska modellen
är enklare: sjukhuset fungerar som ett
hotell som tillhandahåller lokaler och
tjänster för patienten som kommer dit
med sin egen läkare.

– Men i Sverige är det nog lättare att
styra sjukhusens antibiotikaval, -profy-
lax och -behandlingsprogram. Varje
klinik bestämmer hur den vill göra, ef-
ter samråd med infektionsläkare, mik-
robiologer, sjukhushygieniker etc. I
USA finns en massa småsjukhus där
varje doktor bestämmer själv: ett lovligt
byte för läkemedelsföretagen.

Hoppfullt – men ändå inte
Ulrika Ransjö är hoppfull om den

svenska sjukhushygienens framtid,
trots problem: bl a är rekryteringen till
både läkar- och sjukskötersketjänster
svår.

– Ingen hygiensjuksköterska är un-
der 45, vad jag vet. Sjukhushygieniker
under 50 är enstaka. Och det finns ing-
en svensk formell utbildning i sjukhus-
hygien, vi har en tradition att lära av er-
farenhet. Det är litet dåligt. Norge, Dan-
mark och Finland har utbildning.

Socialstyrelsen utreder nu behoven
inom sjukhushygien. Och i läkarkåren
har intresset vuxit.

– Ortopederna har varit mest intres-
serade av sjukhusinfektioner: en infek-
tion kan förstöra operationsresultatet.
Hos andra specialister har intresset för
sjukhushygien nu börjat vakna: bl a
bland njurmedicinare, onkologer, he-
matologer. Så det finns ändå ett visst
hopp.

Men, poängterar Ulrika Ransjö, hop-
pet är minst där behovet är som störst –
inom äldrevården.

– Där har man inte tillräckligt med
resurser och orkar inte riktigt. Man be-
håller de svårt sjuka patienterna i stället
för att skicka dem till sjukhuset – det
kostar för mycket. Det är det verkligt
stora bekymret idag.

Birgit Wilhelmson
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Svårt få läkarnas gehör 
ens för det mest elementära
De har ingen lätt sits, landets

dussintal sjukhushygieniker.
»Never teach a pig to sing. It
wastes your time and it annoys
the pig.» Ulrika Ransjö citerar
en amerikansk sjukhushygieni-
ker för att beskriva hur hennes
budskap – i stort – bemöts av lä-
karkåren.

– Det gäller att inse vilka man inte
ska öda någon möda på, utan ägna sig åt
dem där det finns ett gensvar. Det är
mycket lättare att sjukhushygieniskt nå
sjuksköterskor och undersköterskor, de
ser de praktiska sakerna, säger Ulrika
Ransjö. 

– Det är svårt att få läkarnas gehör
ens för de mest elementära hygieniska
principer.

Läkarnas attityd
väcker förakt
I svensk sjukvård räknar sig läkare

inte till personal, det är ett problem, po-
ängterar Ulrika Ransjö. 

– Läkarna flyger förbi, de står vid si-
dan av övrig vårdpersonal. Och de tyc-
ker inte alltid att det här är viktigt, t ex

handhygien och andra fullständigt ele-
mentära saker. 

– Läkaren är den i vårdlaget som har
längst utbildning. Den med kortare ut-
bildning tänker då att: »Om inte han el-
ler hon tycker det är viktigt, då är det
nog inte så mycket att bry sig om.» 

Och så rasar alltihop. 
– Det är ett strukturproblem som är

farligt för den svenska läkarkåren. Så
småningom kommer det från sjukskö-
terskornas håll ett läkarförakt, därför att
läkarna inte kan tillräckligt. Föraktet
finns redan bitvis. Man betraktar dok-
torn som en sexåring: duktig på vissa
saker, men förstår inte somligt. 

Som en »morsa»
– Vare sig vi sjukhushygieniker är

män eller kvinnor, så har vi en »morsa»-
funktion. Läkarna lyssnar inte ordent-
ligt, förrän det verkligen hänt något som
gett allvarliga bekymmer med smitt-
spridning. Men då engagerar de sig, då
är det aldrig några problem.

Många sjukhushygieniker har en
dubbelspecialisering att luta sig mot,
mikrobiologi och infektionssjukvård är
den vanliga kombinationen. Den fasta
förankringen i både laboratorium och
vård behövs för att trovärdigt nå klini-
kerna och den praktiska vården. 

– Vi har inte någon myndighetsfunk-
tion, det är viktigt; vi är rådgivare, ut-
ifrån vår speciella kompetens och sak-
kunskap.

Birgit Wilhelmson
Hur är det egentligen
med handhygienen?

Läkarnas ointresse för sjukhushygien är
ett strukturproblem som på sikt kan bli
farligt för den svenska läkarkåren, säger
Ulrika Ransjö.


