
1510 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  14  •  1998

KORRESPONDENS KORRESPONDEN

I en medicinsk kommentar i Läkar-
tidningen 7/98 rekommenderar Hans
Jörbeck enligt vår åsikt onödigt strikta
hygieniska åtgärder vid lumbalpunk-
tion för att förebygga iatrogen menin-
git. Meningit som komplikation till
lumbalpunktion är välkänt, vilket fram-

går av Jörbecks referenslistan. Där vi-
sas, vilket inte nämns i artikeln, att det
är praktiskt taget enbart vid myelografi-
er, spinalanestesier och dylikt – dvs när
man injicerat något i spinalkanalen,
som komplikationen uppstått. De ensta-
ka fall av meningit som rapporterats ef-
ter diagnostisk lumbalpunktion (ett fall
vardera åren 1950, 1967 och 1993) har
dessutom vanligen unik etiologi, nämli-
gen mikroaerofila streptokocker, som
ingår i hudfloran.

Skjuter över målet
Risken för iatrogen meningit efter

lumbalpunktion vid vilken man enbart
tappar ut spinalvätska för diagnostik är
således extremt låg. Vi anser därför att
de hygienrekommendationer som ges
skjuter över målet efter en riskbedöm-
ning av diagnostisk lumbalpunktion.
Vid dessa tillfällen kan man nöja sig
med aseptisk teknik, inkluderande nog-
grann huddesinfektion av själva punk-
tionsområdet, samt att den som utför in-
greppet använder rena icke-sterila

handskar (de senare mer för att skydda
undersökaren mot eventuell blodsmit-
ta). Munskydd anser vi inte generellt
behöver användas. 

Rimligt vid injektion
Om man däremot ska injicera något

i spinalkanalen förefaller de rekom-
mendationer Jörbeck redovisar rimliga,
framför allt betoningen av användandet
av munskydd.

Det är viktigt att hygienrekommen-
dationer är väl underbyggda och trovär-
diga. Schablonmässiga regler, som upp-
levs som mindre meningsfulla, rubbar
tilltr on till och minskar efterlevnaden
även av de hygienrutiner som är motive-
rade och nödvändiga.
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Onödigt krånglig hygienrutin vid diagnostisk lumbalpunktion

Jag har inte fått någon reaktion från
förbundsledningen med anledning av
min artikel »Konkurrera mera – vårt
fackförbund på villovägar» (Läkartid-
ningen 7/98). Jag vill därför ställa tre
enkla frågor till Robert Leth.

1. Anser du att läkare som konkurre-
rar inbördes, dvs tävlar med varandra,
blir bättre läkare? Om svaret är ja – på
vad grundar du detta antagande?

2. Anser du att det är fackförbundets
uppgift att öka konkurrensen mellan
medlemmarna?

3. Vad betyder ordet »solidaritet» för
dig som fackförbundsordförande?

Dessa små detaljer i läkarförbundets
policy är kanske inte helt oväsentliga,
och jag tycker det vore mycket trevligt
att få ett svar denna gång.

Catarina Canivet
distriktsläkare, Malmö

Tack för de värdefulla synpunkterna
på hygienrutinerna! Jag håller med om
att risken för iatrogen meningit vid dia-
gnostisk lumbalpunktion är betydligt
mindre än vid myelografi och spinalan-
estesi. Etiologiskt kan såväl mikroaero-
fila streptokocker [1], vilket författarna
påpekar, som alfastreptokocker, t ex
Streptococcus salivarius [2] eller S
sanguis [1], förekomma. Man kan såle-
des på goda grunder anta att såväl bris-
tande huddesinfektion som frånvaro av
munskydd kan utgöra orsaker i dessa
fall.

Munskydd när det är
svårt nå lumbalkanalen
En annan viktig faktor, som jag inte

poängterade i min medicinska kom-
mentar, är eventuella svårigheter att
komma in i spinalkanalen. Ofta har det
i de fall där komplikationer av denna typ
inträffat varit uppenbara svårigheter för
den som utfört ingreppet att komma in i
lumbalkanalen [2]. Detta faktum kan

vara ett skäl till att använda munskydd
också vid diagnostiska lumbalpunktio-
ner!

Sammanfattningsvis drar jag slutsat-
sen att vi är överens om att munskyddet
har ett klart värde vid ingrepp i spinal-
kanalen där man injicerar något, t ex
myelografi, medan man vid sk dia-
gnostiska lumbalpunktioner inte på
samma tydliga sätt kan se munskyddets
fördelar.

Hans Jörbeck
hygienöverläkare, enheten för
sjukhushygien, Karolinska
laboratoriet, Danderyds sjukhus

Referenser
1.Schneeberger PM, Janssen M, Voss A. Al-

pha-hemolytic streptococci: A major patho-
gen of iatrogenic meningitis following lum-
bar puncture. Case reports and a review of
the literature. Infection 1996; 24: 29-33.

2.Torres E, Alba D, Frank A, Diez-Tejedor E.
Iatrogenic meningitis due to Streptococcus
salivarius following a spinal tap. Clin Infect
Dis 1993; 17: 525-6.

Svar om konkurrens
efterlyses

De flesta av de synpunkter som Ca-
tarina Canivet framförde i sitt debattin-
lägg i Läkartidningen 7/98 delar jag,
varför det inte finns anledning till någon
polemik.

Mångfald i sjukvårdsproduktionen
leder till ökad konkurrens mellan ar-
betsgivareoch ökade möjligheter för lä-
kare att byta arbetsgivare när arbetsvill-
koren är oacceptabla. Detta stärker det
fackliga arbetet och har inget med eli-
tism att göra.
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ordförande, Sveriges läkarförbund

Replik

Konkurrensen gäller
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Munskyddets värde kan ifrågasättas


