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I sjukvårdskrisens Sverige är lön-
samhet en nyckelfråga. Krav på att visa
att verksamheter är lönsamma ställs
oavbrutet från sjukvårdspolitiker och
sjukvårdsadministratörer. I denna arti-
kel görs ett försök att analysera lönsam-
heten i sjukhushygienisk verksamhet.

Socialstyrelsen har definierat sjuk-
husinfektion som »varje infektionstill-
fälle som drabbar patienter till följd av
sjukhusvistelse eller behandling i öp-
pen vård . . . Med sjukhusinfektion av-
ses även infektionstillstånd som perso-
nal ådragit sig till följd av arbetet» [1].
Definitionen är gammal och bör nu mo-
difieras. En modernare definition kan
vara »sjukvårdsrelaterade infektioner
oavsett vårdform och vårdgivare». In-
ternationellt vedertagna definitioner på
sjukhusinfektioner, generellt och i olika
organsystem, har publicerats från Cen-
ters for Disease Control i USA[2].

Svårt att lönsamhetsberäkna
profylaktisk verksamhet
Det är inte lätt att beräkna lönsamhe-

ten i en förebyggande verksamhet. Hur
räknar man infektioner som inte blir av?

Hur mäter man värdet av att de inte blir
av? Hur mäter man kostnaden för den
profylaktiska verksamheten då praktisk
infektionsprofylax är integrerad i allt
praktiskt vårdarbete och bedrivs av all
sjukvårdspersonal? Ett särskilt problem
är att lönsamhetsbegreppet inte är enty-
digt. Den kostnadsansvarige är ofta
bara intresserad av reducerade brutto-
kostnader medan uteblivna infektioner i
allmänhet reducerar kostnaden per pa-
tient. Detta finner ekonomen inte alltid
lika intressant, för när en patient för-
svinner från sjukhuset ligger genast en
ny patient där i sängen, och taxametern
börjar ticka på nytt.

För att analysera lönsamheten i sjuk-
hushygienisk verksamhet måste man
mäta förekomsten av sjukhusinfektio-
ner, mäta de extra kostnader som kom-
plikationen sjukhusinfektion medför,
helst både de direkta vårdkostnaderna
och de indirekta kostnaderna, och ställa
dessa mot kostnaderna för de förebyg-
gande åtgärderna. Det förutsätter en de-
taljkännedom om alla dessa faktorer
som vi i allmänhet saknar.

Ortopedisk infektionsprofylax
har kostnad–nytta-analyserats
På ett enda område finns sådana de-

taljkunskaper, det är rörande kostnader-
na för och nyttan med sjukhushygienis-
ka åtgärder för att förebygga djupa in-
fektioner vid höft- och knäledsplastik.
Där har en briljant kostnad–nytta-ana-
lys genomförts och publicerats [3]. Ge-
nom en mycket stor multinationell stu-
die, där även svenska ortopedkliniker
medverkade, känner man i detalj till ef-
fekten av olika beståndsdelar i åtgärds-
arsenalen för att förebygga dessa infek-
tioner: systemisk antibiotikaprofylax,
lokal antibiotikaprofylax, s k opera-
tionsbox med högeffektiv ventilation
och operationslagets användande av
kläder med goda barriäregenskaper.
Kostnaderna för dessa åtgärder är också
kända.

Kostnaden för en misslyckad infek-
tionsprofylax, dvs för en infektion, be-
räknas i uppsatsen som kostnaden för en
reoperation. Författarna visar att den
kostnadsoptimala infektionsfrekvensen
är 0,8 procent. Vid en högre infektions-
frekvens blir kostnaderna för reopera-

tioner, och vid en lägre profylaxkostna-
derna, onödigt höga. Men författarna
går ett steg längre och antar att patien-
terna är villiga att betala en viss extra
kostnad för att slippa lidandet, smärtan,
obehaget och de övriga negativa konse-
kvenserna av en infektion och en reope-
ration. De antar att patienterna skulle
vara villiga att per infektion betala yt-
terligare lika mycket som kostnaderna
för en reoperation för att slippa en in-
fektion. Då förskjuts kostnadsoptimum
till 0,5 procent infektioner.

Man skulle önska att vi hade lika de-
taljerade kunskaper om andra typer av
sjukhusinfektioner, och att patienterna
eller deras valda ombud politikerna
kunde förmås att definiera hur mycket
pengar det är värt att förebygga onödigt
lidande, obehag och smärta.

Sjukhusinfektioner vanligast
inom kirurgin
Tyvärr är våra kunskaper mycket

ofullständiga. Vi har inte ens en tillnär-
melsevis täckande svensk statistik över
förekomsten av sjukhusinfektioner och
deras medicinska och sjukvårdsekono-
miska konsekvenser. Utan sådana upp-
gifter måste en analys bli osäker.

Förekomsten av sjukhusinfektioner,
enligt några representativa studier från,
olika länder under de senaste tio åren
framgår av Tabell I. Sårinfektionsfre-
kvensen i kirurgiska specialiteter ligger
kring 5–6 procent, den totala frekven-
sen sjukhusinfektioner i opererande
specialiteter kring 10–12 procent. Den
totala frekvensen sjukhusinfektioner
mätt över alla specialiteter inom akut
kroppssjukvård ligger någon eller några
procent lägre, eftersom sjukhusinfek-
tioner är vanligare i kirurgiska än i in-
värtesmedicinska specialiteter.

Frekvenssiffrorna i de citerade studi-
erna är inte direkt jämförbara. Även om
definitionerna på sjukhusinfektioner är
gemensamma [2], så varierar patient-
materialens sammansättning, inklusive
förekomst och duration av t ex kärlkate-
teranvändning, blåskateteranvändning,
respiratorvård. Likaså varierar observa-
tionstiderna. Exemplen är inte valda för
att inbjuda till direkta jämförelser utan
för att exemplifiera att sjukhusinfektio-
ner internationellt bedöms som vanliga
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och som medicinskt och sjukvårdseko-
nomiskt betydelsefulla.

I en engelsk [4] och en amerikansk
[5] studie var fördelningen mellan sjuk-
husinfektioner mycket likartad: ca 27
procent var urinvägsinfektioner, ca 20
procent postoperativa sårinfektioner, ca
15 procent pneumonier och en lika stor
andel septikemier.

Förlänger och fördyrar
sjukhusvården
Vårdtidsförlängningen på grund av

sjukhusinfektioner, enligt några repre-
sentativa studier från den senaste tioårs-
perioden, framgår av Tabell II och vård-
kostnadsökningen av Tabell III. Varia-
tionsbredden är mycket stor i dessa un-
dersökningar. I en amerikansk studie
[6] varierade vårdkostnadsökningen på
grund av sjukhusinfektion mellan in-
fektionstyper från i genomsnitt 680 dol-
lar för en urinvägsinfektion till 5 683
dollar för en nosokomial pneumoni. I en
engelsk studie [7] varierade den mellan
specialiteter från i genomsnitt 404 pund
inom gynekologi till 2 647 pund inom

ortopedi. Med dagens tendenser till
kraftigt förkortade vårdtider är det svårt
att generalisera utifrån dessa litteratur-
uppgifter. Uppenbart är dock att sjuk-
husinfektioner väsentligt förlänger och
fördyrar sjukhusvård.

I den engelska studien [7] anges att
en sjukhusinfektion hos en patient i en
kirurgisk specialitet i genomsnitt med-
för 3,1 extra mikrobiologiska undersök-
ningar, 4,5 extra undersökningar på ke-
milaboratorium, 0,9 extra röntgenun-
dersökningar och 7,1 extra behand-
lingsdagar med antibiotika.

Mortaliteten på grund av sjukhusin-
fektioner diskuteras bara i den ameri-
kanska studien [6], där det beräknades
att åren 1990–1992 orsakade 0,9 pro-
cent av sjukhusinfektionerna patientens
död, och 2,7 procent av dem var bidra-
gande orsaker till patientens död. 

Ett räkneexempel
På Huddinge sjukhus vårdades år

1994 inom medicinska och kirurgiska
specialiteter 61 207 patienter under
240 078 vårddagar. Om man använder

de engelska siffrorna på infektionsinci-
dens betyder det 4 468 patienter med en
eller flera sjukhusinfektioner. Det är en
mycket konservativ beräkning, efter-
som det engelska sjukhuset som stude-
rades inte är jämförbart med ett högspe-
cialiserat universitetssjukhus utan mås-
te antas ha en betydligt lägre infektions-
incidens. Applicerar man de ameri-
kanska siffrorna på vårdkostnads-
ökning och mortalitet på grund av sjuk-
husinfektion blir det 9,4 miljoner dollar,
ca 65 miljoner kronor, och 40 dödsfall
direkt orsakade av sjukhusinfektioner.
Det sjukhushygieniska arbetslaget vid
Huddinge sjukhus, en sjukhushygieni-
ker, två hygiensjuksköterskor och en
biomedicinsk analytiker, fick år 1994 i
sjukhusövergripande bidrag 1,4 miljo-
ner kronor från Huddinge sjukhus. Om
lagets ansträngningar förebyggde 10
procent av infektionerna betyder det
447 patienter som slapp infektion och
en »besparing» på ungefär 6,5 miljoner
kronor. Fyra liv hade då räddats, och om
man hypotetiskt påstår att var och en av
dem överlevde i tio år med full livskva-
litet betyder det 40 manår. Är ett anta-
gande om sådana effekter realistiskt?

Som att gå åt fel håll
i en rulltrappa
Den klassiska SENIC-studien i USA

[8] angav att cirka en tredjedel av sjuk-
husinfektionerna kan förebyggas med
mycket goda resurser, medan ungefär
två tredjedelar förblir omöjliga att före-
bygga med dagens kunskaper, och med
dagens sjukvårdspanorama, eller snara-
re med gårdagens, för den studien har
nu mer än ett decennium på nacken. Det
finns dock knappast anledning att tro att
dagen är särskilt olik gårdagen i detta
avseende.

En välkänd engelsk expert på sjuk-
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Tabell I. Förekomst av sjukhusinfektioner.

Land, år Specialiteter Infektionstyp Incidens Referens

Sverige 1988 kirurgi sår 5 procent [17]
Danmark 1994 kirurgi, ortopedi sår 5,7 procent [18]
England 1993 gynekologi, kirurgi + alla 11,9 infektioner/ [7]

urologi, ortopedi 100 operationer
10,6 patienter med
infektioner/100
operationer

England 1992 alla alla 9,2 infektioner/ [4]
100 patienter
7,3 patienter med
infektioner/
100 patienter
1,1 infektioner/100
vårddagar

Tabell III. Genomsnittlig vårdkostnadsökning.

Kostnadsökning

Land, år Specialiteter Infektionstyp Direkta Indirekta Referens

Sverige 1988 kirurgi postoperativt sår 500 miljoner kr/år 175 miljoner kr/år [17]
Danmark 1994 kirurgi, ortopedi postoperativt sår 16,7 miljoner dollar/år 1,8 miljoner dollar/år [18]
USA 1990 alla alla 2 100 dollar/patient [6]
England 1993 gynekologi, kirurgi, alla 1 116 pund/patient [7]

urologi, ortopedi

Tabell II. Genomsnittlig vårdtidsförlängning.

Land, år Specialiteter Infektionstyp Vårdtidsförlängning Referens

Sverige 1988 kirurgi postoperativt sår 14 dagar [17]
Danmark 1994 kirurgi, ortopedi postoperativt sår 5,7 dagar [18]
Sverige 1988–89 gynekologi alla 4 dagar (median) [9]
England 1993 gynekologi, kirurgi + alla 8,2 dagar [7]

urologi, ortopedi
USA 1990–92 alla alla 4 dagar [6]
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hushygien har en gång liknat sjukhus-
hygienisk verksamhet vid att försöka gå
uppåt i en rulltrappa som rullar ner-
åt – det ser då ut som om man står still.
Rulltrappan som rullar neråt är föränd-
ringarna i sjukvårdspanoramat – allt
äldre och allt svårare sjuka patienter
med alltmer försämrat infektionsför-
svar och alltmer sofistikerade diagnos-
tiska och terapeutiska åtgärder med ett
försämrat infektionsförsvar som en allt
vanligare biverkning. Han som går upp-
åt är sjukhushygienikern, som gör up-
penbara framsteg, vilka dock maskeras
av det förändrade vårdpanoramat.

Enligt SENIC-studien [8] är receptet
för en maximalt effektiv sjukhushygien
en blandning av lika delar infektionsre-
gistrering och metodarbete, dvs utveck-
lande, dokumentation och utlärande av
infektionsprofylaktiska åtgärder. 

Infektionsregistrering
sänker frekvensen
En infektionsregistrering med regel-

bunden återrapportering av resultaten
sänker infektionsfrekvensen, även utan
medvetna rutinförändringar. Det är ett
välkänt fenomen, dokumenterat i
många studier, men det gäller inte sä-
kert för alla specialiteter och verksam-
heter. Vad det beror på vet man inte sä-
kert. Men man antar att återrapporte-
ringen plus den dagliga förekomsten av
hygiensjuksköterskor ute på avdelning-
arna, vilka är tillgängliga för frågor och
diskussion, höjer medvetenheten hos
alla personalkategorier, vilket i sin tur
medför omedvetna beteendeföränd-
ringar. Över huvud taget kan man lugnt
hävda att väl synliga, karismatiska hy-
giensjuksköterskor har en mycket stor
infektionsförebyggande effekt.

Ett stort problem med registrering av
sjukhusinfektioner är numera de allt
kortare vårdtiderna. Två tredjedelar av
postoperativa sårinfektioner debuterar i
dag efter utskrivningen från sjukhuset,
och när de kirurgiska klinikerna inte ges
resurser för att själva efterkontrollera
patienterna blir många infektioner för-
dolda för kliniken. En av sjukhushygie-
nens angelägnaste uppgifter i dag är att
utveckla metoder för att effektivt spåra
upp sjukhusinfektioner som debuterar
efter utskrivningen; metoder som fun-
gerar också i storstadsregioner med de-
ras särskilda kommunikationsproblem.

Vid Huddinge sjukhus drev det sjuk-
hushygieniska arbetslaget på kvinno-
kliniken under två år i slutet av 1980-ta-
let ett projekt med infektionsregistre-
ring med regelbunden återrapportering
av resultaten till läkare och sjuksköters-
kor vid kliniken [9]. Utan att man ge-
nomförde några medvetna förändringar
av de infektionsprofylaktiska rutinerna
medförde denna aktivitet en reduktion
av frekvensen sjukhusinfektioner från

14,2 till 9,5 procent, dvs med en tredje-
del. Medianvårdtiden för en patient
med en sjukhusinfektion var elva dagar,
för en utan infektion sju dagar. En re-
duktion av infektionsfrekvensen med
4,7 procent betydde 55 uteblivna infek-
tioner och 222 inbesparade vårddagar.
Om vårddagskostnaden schabloniseras
till 3 000 kronor blir det en inbesparing
på 666 000 kronor.

För detta gick det uppskattningsvis
åt 10 procent av två hygiensjuksköter-
skors arbetstid och 5 procent av en sjuk-
hushygienikers, en kostnad på cirka
100 000 kronor. Nog var det projektet
lönsamt, i betydelsen reducerade utgif-
ter per patient, om också inte i betydel-
sen reducerade bruttokostnader för kli-
niken.

Intensivt metodarbete
reducerar spridningen
I två studier över smittspridning med

tarmbakterier [10, 11] har man klart vi-
sat att ett intensivt metodarbete kraftigt
reducerar spridningen. I den ena studi-
en reducerades andelen koloniserade
patienter på en neonatal intensivvårds-
avdelning från 48 procent till 26 pro-
cent, och i den andra, på en kirurgisk in-
tensivvårdsavdelning, från 70 procent
till 40 procent. I ytterligare en studie
[12] har man visat att en uppstramning
och förenkling – och därmed också ett
förbilligande – av de sjukhushygienis-
ka rutinerna på en brännskadeavdelning
reducerade smittspridningen, förlängde
den genomsnittliga tid det tog innan pa-
tienterna blev koloniserade och ökade
följsamheten till angivna rutiner.

Det har med fog hävdats att smitt-
spridning i dagens sjukvård oftare beror
på dålig följsamhet till angivna rutiner
än på brister i dessa. Den väl synliga hy-
giensjuksköterskan är det viktigaste in-
strumentet för att öka följsamheten till
angivna vårdmetoder.

Resistensutveckling ett hot
I vår omvärld blir multiresistenta

mikroorganismer allt vanligare. Meti-
cillinresistenta Staphylococcus aureus
uppträder epidemiskt på sjukhus i stora
delar av världen. Så t ex ökade deras fö-
rekomst på stora sjukhus i USA från <5
procent av Staph aureus-isolaten 1975
till bortåt 40 procent 1991 [6]. Ökning-
en har fortsatt. Meticillinresistenta
Staph aureus är ännu sällsynta i Sverige
och nästan uteslutande importerade
från andra länder. Men det börjar dyka
upp tecken på att de har etablerat sig
även här och spritt sig bland sjukhem-
spatienter och därifrån vidare till akut-
sjukhus. Sjukhusinfektioner med ko-
agulasnegativa stafylokocker blir allt
vanligare, och en ökande andel av des-
sa är meticillinresistenta. På grund av
multiresistensen hos sjukhusstafylo-

kocker blir vankomycin ett allt vanliga-
re behandlingsalternativ.

Clostridium difficile-associerad di-
arré blir allt vanligare på sjukhus. På
Huddinge sjukhus tredubblades deras
antal mellan 1989 och 1994, och där ses
de nu i genomsnitt hos knappt 1 procent
av intagna patienter, på vissa avdelning-
ar och kliniker hos mer än 5 procent.
Även här är vankomycin ett behand-
lingsalternativ, åtminstone i svårare
fall.

Vankomycinresistens hos entero-
kocker blir allt vanligare i vår omvärld
och uppträder likaledes som en epide-
misk sjukhusinfektion [13]. Mindre än
1 procent av enterokocker isolerade på
amerikanska intensivvårdsavdelningar
1989 var vankomycinresistenta, mer än
7 procent 1992 [6]. Även den ökningen
fortsätter. Vankomycinresistenta ente-
rokocker är gudskelov ännu mycket
sällsynta i Sverige, men deras före-
komst gynnas av vankomycinanvänd-
ning. På laboratorium har man kunnat
visa att vankomycinresistens kan över-
föras från enterokocker till stafylokock-
er, även om detta ännu inte påvisats hos
patienter.

Multiresistenta mykobakterier orsa-
kar epidemier av sjukhusinfektioner i
första hand i USA, framför allt bland
HIV-smittade patienter, men med sprid-
ning även till vårdpersonal. Också de är
ännu ovanliga i Sverige.

Multiresistenta mykobakterier, van-
komycinresistenta enterokocker och,
om eller när de dyker upp, vankomycin-
resistenta stafylokocker är ofta så mul-
tiresistenta att hela vår antibiotikaarse-
nal är verkningslös. Då blir profylaxen
vårt enda vapen.

Konsekvenser av sjukvårdskrisen
Den djupnande sjukvårdskrisen ska-

par också nya problem. Ett minskande
antal vårdplatser på akutsjukhusen le-
der till en selektion av allt svårare sjuka
slutenvårdspatienter med större mot-
taglighet för infektion och större behov
av isoleringsvård för att undvika smitt-
spridning, samtidigt som antalet enkel-
rum reduceras och därmed möjligheter-
na att bereda isoleringsvård. Man talar
numera om förtätning av vårdplatser på
avdelningar, dvs fler sängar per ytenhet.
Vidare blir överbeläggningar allt vanli-
gare till följd av det minskande antalet
vårdplatser, med en åtföljande relativ
personalbrist.

Redan Florence Nightingale visste
att överbeläggningar och personalbrist
ökar risken för smittspridning. Att så är
fallet även i dag är övertygande visat
t ex i neonatalvård [14] och för nosoko-
miala septikemier relaterade till central
venkateter [15].

De priser som kliniker och andra en-
heter tillåts ta ut för sina tjänster börjar
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bli så låga att man inte längre alltid kan
upprätthålla en rimlig infektionsprofy-
lax, t ex garantera att man kan tillhanda-
hålla enkelrum till patienter med sådan
smittsam sjukdom att enkelrum är vik-
tigt för att förebygga smittspridning,
och att man inte längre alltid kan orga-
nisera arbetet så att smittrisker minime-
ras. Så t ex reduceras i lönsamhetens
namn antalet enkelrum på intensiv-
vårdsavdelningar fast det är dokumen-
terat [16] att smittspridning mellan pa-
tienter är oundviklig på flerpatientrum
på intensivvårdsavdelning men kan fö-
rebyggas på enpatientrum.

Överbeläggningarna och den relati-
va personalbristen ökar arbetsbelast-
ningen och stressen för personalen, och
därmed ökar riskerna för bristande ef-
terlevnad av väsentliga riktlinjer för t ex
barriärvård och aseptisk teknik, åter-
igen med ökande smittspridningsrisker
som följd. Det blir inte bättre av att per-
sonalen dessutom stressas av ideliga
omorganisationer och ständiga föränd-
ringar av basala spelregler, inte sällan
dessutom motstridiga.

Sjukhemsvård i primärkommunal
regi blir vanligare. Sjukhemmen saknar
egna läkare och har få sjuksköterskor
jämfört med primärvården. En lägre
personalkompetens ökar riskerna för
smittspridning. Tillgången på enkelrum
av smittskyddsskäl är ofta dålig eller
obefintlig i sjukhemsvården. Enkelrum
är en nyttighet patienten betalar extra
för och som inte kan ställas till förfo-
gande utan vidare.

Besparingsrelaterade
försämringar en krutdurk
Riskerna för smittspridning ökar

alltså. Smittspridningens konsekvenser
hotar att bli allt värre om, eller när, om-
världens multiresistenta mikroorganis-
mer introduceras och tillåts få fotfäste
också hos oss. För att uttrycka sig som
en kvällstidningsrubrik: vi sitter på en
krutdurk omgivna av lågor. Krutdurken
är besparingsrelaterade resursförsäm-
ringar, både kvalitativa och kvantitati-
va. Lågorna runt omkring oss är ökande
resistensproblem i stora delar av värl-
den. Att i det läget inte satsa på en effek-
tiv och kraftfull sjukhushygien för att
lära ut och leda ett infektionsförebyg-
gande arbete ter sig lindrigt talat kort-
siktigt.
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Fall av EHEC
på Kanarieöarna
Den 19 mars insjuknade två finska

barn på semesterorten Corralejo, Fuer-
teventura. Båda barnen utvecklade he-
molytiskt uremiskt syndrom (HUS).
Enligt uppgift umgicks inte barnen,
men de bodde på samma hotell.

Det europeiska nätverket för Salmo-
nella och E coli O157-infektioner,
»Salm/Enter-net» användes för att föra
informationen vidare till övriga europe-
iska medlemmar. Från Storbritannien
rapporterades sex fall som bott på ett
annat, näraliggande, hotell i Corralejo.
Dessa personer hade insjuknat mellan
den 3 och 20 mars. Det brittiska refe-
renslaboratoriet konstaterade före-
komst av identiska stammar av entero-
hemorragiska E coli O157, verotoxin
typ 2-producerande, hos fem personer.

Vid kontroll av andra sjuka turister i
området upptäcktes ytterligare två fall,
varav det ena ett svenskt barn, som in-
sjuknat 28 mars. Dessa personer bodde
på ett tredje hotell i området. Danska
myndigheter rapporterade att ett barn
insjuknat den 29 mars och utvecklat
HUS. Detta barn hade bott på samma
hotell som de finska gästerna.

Utredningen visade att de tre hotel-
len tog vatten från en privat brunn.
Brunnen hade inte något skydd och
skall ha saknat lock. Getter och andra
djur betade runt brunnen och det är väl-
känt att många djur kan utsöndra E coli
O157, speciellt nyfödda djur. Den 29
mars stoppades denna vattendistribu-
tion och därefter har inga nya fall rap-
porterats.

Hepatit A bland
svenska missbrukare
Den hepatit A-epidemi som under

fjolåret dragit fram i Syd- och Västsve-
rige och under senhösten drabbade
Uppsala har nu också nått Stockholm.
Enligt smittskyddsläkaren i Stockholm
har ett 30-tal fall anmälts. Som tidigare
är det huvudsakligen missbrukare av in-
travenöst amfetamin och deras anhöriga
som drabbas. Yngre missbrukare tycks
i dag i stor utsträckning sakna immuni-
tet mot hepatit A-virus och det finns
därför anledning förmoda att utbrottet
kommer att spridas till andra delar av
landet.

Epidemiologiska avdelningen,
Smittskyddsinstitutet 
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