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Sjukhusinfektioner är vanligare i in-
tensivvård än i någon annan specialitet.
Enligt Pittet och medarbetare [1] utgör
intensivvårdsplatser ca 5 procent av
sjukhusens vårdplatser, och mindre än
10 procent av sjukhusens patienter in-
tensivvårdas. Ändå utgör intensiv-
vårdsförvärvade infektioner 20 procent
av alla sjukhusinfektioner. I Sverige är
andelen intensivvårdsplatser betydligt
mindre, kanske bara någon procent.

Infektionsfrekvensen är starkt korre-
lerad till intensivvårdstidens längd [2].
I en färsk undersökning från Karolinska
sjukhusets centrala intensivvårdsavdel-
ning [3] var infektionsfrekvensen 34
procent hos patienter vårdade mer än
två dygn.

När vi här talar om intensivvårdspa-
tienter avser vi intensivbehandlingspa-
tienter med en vårdtid överstigande två
dygn, och utesluter intensivövervak-
ningspatienter med en i allmänhet be-

tydligt kortare vårdtid. När vi talar om
vårdrum i intensivvård anser vi det vik-
tigt att betona att det samtidigt fungerar
som behandlingsrum, dvs de allra fles-
ta behandlingar på intensivvårdspatien-
ter utförs i vårdrummet.

Många intensivbehandlingspatien-
ter har en klinisk infektion. Än fler ko-
loniseras med nosokomiala patogener
utan att därför utveckla klinisk infek-
tion. Deras utsöndringar – riklig sekre-
tion från infekterade sår, luftvägssekret
från intuberade/trakeotomerade patien-
ter med bakteriekoloniserade luftvägar,
blod från öppna sår hos patienter med
blodsmitta, etc – förorenar i stor ut-
sträckning deras närmaste omgivning.
Intensivbehandlingspatienter är också
mycket infektionskänsliga på grund av
sin sjukdom/skada och den intensiva
och invasiva behandlingen. Det är all-
mänt accepterat att grunden för en fram-
gångsrik infektionsprofylax under så-
dana förutsättningar är barriärvård på
enkelrum [4, 5].

I en omfattande undersökning på en
svensk intensivvårdsavdelning med
fyra enkelrum och ett s k »torg» med
fyra vårdplatser förekom ingen sprid-
ning av bakteriestammar mellan barri-
ärvårdade patienter på enkelrum, me-
dan sådan spridning var oundviklig på
»torget» [6].

En senare studie på en annan svensk
intensivvårdsavdelning [7], liksom en
studie på en amerikansk pediatrisk in-
tensivvårdsavdelning [8], bekräftar den
goda smittförebyggande effekten av
barriärvård av intensivbehandlingspati-
enter på enkelrum.

År 1970 inträffade på en svensk in-
tensivvårdsavdelning ett våldsamt ut-
brott av infektioner med meticillinre-
sistenta Staphylococcus aureus
(MRSA). Avdelningen hade bara två
enkelrum, inget med sluss, och för öv-
rigt ett »torg». Inom en tvåveckorspe-
riod smittades sju patienter och dog i
fulminant septikemi och/eller pneumo-
ni. Smittspridningen kunde brytas först
när avdelningen stängdes och intensiv-
vårdsverksamheten för några veckor
flyttades över till sjukhusets infek-
tionsklinik med dess goda isoleringsre-
surser [6].

Ett likartat utbrott inträffade strax ef-

teråt på en annan svensk intensivvårds-
avdelning med ett likartat förlopp.

I början av 1996 inträffade på inten-
sivvårdsavdelningen vid ett svenskt
universitetssjukhus sex fall av septik-
emi orsakad av multiresistenta entero-
kocker [B Isaksson, Linköping, pers
medd, 1996]. Intensivvårdsavdelningar
har en större andel multiresistenta bak-
terier än andra vårdavdelningar [9].
Multiresistens är ett aktuellt problem
även på svenska intensivvårdsavdel-
ningar [10].

Snabbisolering
lönsam åtgärd
MRSA är i dag ovanliga i Sverige.

Patienter med MRSA har vid ett antal
tillfällen förekommit på svenska inten-
sivvårdsavdelningar även under senare
år, men vid de flesta sådana tillfällen har
god isoleringsvård förhindrat vidare
spridning. I t ex Italien och Frankrike
var dock år 1992 ca 80 procent av de S
aureus som orsakade sjukhusinfektio-
ner på intensivvårdsavdelningar meti-
cillinresistenta [11]. Det är visat att
screening av patienter som vårdats 
utomlands och snabb isolering av
MRSA-bärare är en mycket lönsam åt-
gärd [12].

Vankomycinresistenta enterokocker
(VRE) är ett annat välbekant hot. I USA
är VRE väsentligt vanligare på intensiv-
vårdsavdelningar än på andra vårdav-
delningar [13]. Även sådana stammar
har redan förekommit hos enstaka pati-
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DEBATT .

’’Det är mer än beklagligt
att sjukvårdens ekonomiska
kris nu på flera håll lett till
eller hotar att leda till att
»torget» återinförs för in-
tensivbehandlingspatienter
och antalet enkelrum kraf-
tigt reduceras, med motive-
ringen att det förbilligar
vården genom att reducera
personaltätheten.’’

En framgångsrik infektions-
profylax förutsätter barriär-
vård på enkelrum. Därför är det
beklagligt att intensivbehand-
lingspatienter vårdas på de s k
torgen med motiveringen att
dessa indirekt förbilligar vår-
den.



enter på ett par svenska intensivvårds-
avdelningar. Också då har god isole-
ringsvård förebyggt spridning till andra
patienter.

Flera »torg»
av »ekonomiska skäl»
Redan på 1960-talet byggde fram-

synta klinik- och sjukhusledningar in-
tensivvårdsavdelningar med mycket
goda förutsättningar för barriärvård av
intensivbehandlingspatienter på enkel-
rum med sluss, t ex på Karolinska sjuk-
huset och Huddinge sjukhus, medan
man på andra håll blev tvungen att ac-
ceptera byggnadstekniska nödlösning-
ar vid ombyggnad av befintliga lokaler,
med få enkelrum och många intensivbe-
handlingspatienter vårdade på ett
»torg». Det är mer än beklagligt att
sjukvårdens ekonomiska kris nu på fle-
ra håll lett till eller hotar att leda till att
»torget» återinförs för intensivbehand-
lingspatienter och antalet enkelrum
kraftigt reduceras, med motiveringen
att det förbilligar vården genom att re-
ducera personaltätheten.

Detta kommer att leda till att infekte-
rade och infektionskänsliga intensivbe-
handlingspatienter kan komma att vår-
das och behandlas samtidigt i samma
rum, vilket strider mot beprövad erfa-
renhet och mot enstämmiga nationella
[5] och internationella [4, 9] rekom-
mendationer. Om intensivbehandlings-
patienter med MRSA eller VRE vårdas
på flerpatientrum är smittspridning
inom detta rum oundviklig, och nya ut-
brott av svåra infektioner kan förväntas.

Om personaltätheten reduceras un-
der en kritisk nivå riskerar man en ökad
förekomst av kanyl- och kateterrelate-
rade septikemier [14]. Vid tillfälliga
luckor i bemanningen försvåras också
möjligheterna att utnyttja de få enkel-
rum man faktiskt har.

Av många skäl måste intensivvårds-
avdelningar ha mycket goda möjlighe-
ter till barriärvård på enkelrum för sina
intensivbehandlingspatienter. 
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Helt ny bok 
om syndrom!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en helt ny efterföljare:
”Kvinnorna och  männen bakom
syndromen” med 70 artiklar som
publicerats i Läkartidningen under
perioden 1990–1996.Den tar upp
namn som Asperger, Bichat, Fan-
coni och  Waldenström. Här finns
också män  ”bakom metoden”, ex-
empelvis Doppler och Röntgen.

• Denna nya bok omfattar 248 sidor
och är rikt illustrerad, även med
färgbilder. Därtill finns en samman-
ställning (i förminskat utförande) av
de uppskattade tidningsomslag
som hör till serien. Priset är 190 kro-
nor + porto (60 kronor).

---------------------------------------------
Beställ här:

........ ex ”Kvinnorna och männen
bakom syndromen” à 190 kronor +
porto. 
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