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Sjukvårdshygienisk expertis
måste finnas tillgänglig även 
för den vård som bedrivs inom
kommunerna, på grund av att
de gamla som tas om hand 
inom kommunernas »särskilda
boendeformer» och hemsjuk-
vård har blivit allt äldre och allt
sjukare. Mer medicinskt teknisk
utrustning används, fler ingrepp
och behandlingar utförs, perso-
naltätheten är låg. Alla dessa
faktorer ökar riskerna för smitt-
spridning. Om inte kommuner-
na skapar förutsättningar för
att bemästra dessa risker kan
vården inte sägas vara god. 

I Uppsala län bedrivs ett mål-
medvetet arbete för att förstär-
ka den sjukvårdshygieniska
verksamheten visavi den kom-
munala sjukvården. För år 1998
har man för detta fått ett anslag
på 900 000 kronor.

Alltsedan Ädelreformen 1992 har
landets kommuner ett samlat ansvar för
långvarig vård, service och omsorg till
äldre och handikappade. Kommunernas
skyldigheter och ansvar inom dessa om-
råden regleras bl a av Socialtjänstlagen
och Hälso- och sjukvårdslagen. 

Kommunerna har skyldighet att »in-
rätta särskilda boendeformer för service
och omvårdnad för äldre människor
med behov av särskilt stöd» [1] och bo-
städer med särskild service för yngre
människor med funktionshinder [2].
Till de särskilda boendeformerna hör
bl a ålderdomshem, servicehus, grupp-
boenden, äldreboenden och de sjukhem

som kommunerna övertog från lands-
tingen i samband med reformen. Kom-
munen skall erbjuda en god hälso- och
sjukvård åt dem som bor i ett särskilt
boende eller en bostad för funktionshin-
drade. Kommunerna har också möjlig-
het att bedriva hemsjukvård i ordinärt
boende efter överenskommelse med
landstinget. Kommunens ansvar omfat-
tar inte läkarvård [3].

I Hälso- och sjukvårdslagens inle-
dande paragrafer, som gäller all vård
oavsett huvudman, slås bl a fast att det
»skall finnas den personal, de lokaler
och den utrustning som behövs för att
god vård skall kunna ges» [4]. Vårdens
kvalitet betonas också i Hälso- och
sjukvårdslagens 31 §: »Inom hälso- och
sjukvård skall kvaliteten i verksamhe-
ten systematiskt och fortlöpande ut-
vecklas och säkras.»

Sjukhushygienisk expertis
God vårdkvalitet ur hygieniskt per-

spektiv innebär att vården bedrivs på ett
sådant sätt att smittspridning förhind-
ras. Detta avser smittspridning såväl
mellan patienter som mellan personal
och patienter. God vårdkvalitet innebär
också att ingrepp utförs på ett sådant
sätt att risken för infektion är den mins-
ta möjliga. Inom varje landsting finns
idag tillgång till sjukhushygienisk ex-
pertis, och det är en etablerad tradition
inom landstingens slutna och öppna
vård att anlita denna specialkunskap för
såväl rådgivning och undervisning som
utarbetande av vårdrutiner.

För att den kommunala vården skall
hålla samma kvalitet som den lands-
tingsdrivna i hygieniskt avseende be-
hövs motsvarande tillgång till hygie-
nisk expertis. Situationen är dock oklar
på många håll i landet. I många fall sak-
nas avtal mellan landsting och kommun
om utnyttjande av den befintliga sjuk-
hushygieniska enheten – som organisa-
toriskt kan tillhöra kliniskt mikrobiolo-
giskt laboratorium, infektionsklinik el-
ler smittskyddsläkarenhet [5] [Maya
Gustavsson, hygiensjuksköterska, Läns-
sjukhuset Ryhov, pers medd, 1997]. 

Situationen idag
I Sverige bor idag drygt 135 000 per-

soner i särskilda boendeformer. Majori-

teten av dessa kräver omfattande vård-
insatser dygnet runt [6]. Det är väldoku-
menterat att prevalensen av en rad kro-
niska vårdkrävande sjukdomar ökar
med stigande ålder. Det gäller t ex venö-
sa bensår och diabetes mellitus. Antalet
vårdplatser inom akutsjukvården har
minskat kraftigt under 1990-talet, lik-
som vårdtiderna inom akutsjukvården.
Detta innebär att en hel del av den vård
som tidigare bedrevs på akutsjukhusen
nu bedrivs i särskilda boenden och inom
hemsjukvård [6].

Ny medicinskt teknisk utrustning
har utvecklats för att patienter skall
kunna få sådan vård i hemmet som tidi-
gare kunde ges endast på sjukhus. Kvar-
liggande injektionsport och peritoneal-
dialys är några exempel.

Lagstiftningens uttalade kvalitets-
krav och de ovan beskrivna förändring-
arna av vårdens struktur och innehåll in-
nebär att landets kommuner idag har an-
svar för en hälso- och sjukvård som krä-
ver välutbildad personal med tillgång
till utrustning och lokaler anpassade för
en i vissa stycken avancerad sjukvård. 

Anslag i Uppsala län
Mellan 1992 och 1997 fanns inget

formellt åtagande för enheten för sjuk-
hushygien vid Akademiska sjukhuset  i
Uppsala att tillhandahålla tjänster åt
den kommunala vårdsektorn. Icke desto
mindre fanns en betydande efterfrågan
på hygiensjuksköterskornas tjänster, i
form av undervisning eller rådgivning
vid t ex diarréutbrott och i enskilda pa-
tientärenden. Förfrågningarna kom
framför allt från personal på särskilda
boenden som tidigare haft landstinget
som huvudman och därför var van vid
att få hjälp i sjukhushygieniska frågor.
På dessa enheter fanns redan rutiner för
vårdarbete där hygienaspekterna beak-
tats. Man hade också lokaler byggda
och utrustade för vård. 

Inom de särskilda boenden som an-
tingen var nyinrättade och/eller huvud-
sakligen hade personal som tidigare
hade arbetat inom kommunens hem-
tjänst saknades traditionen att konsulte-
ra den sjukhushygieniska enheten. Lo-
kalerna var heller inte utformade för att
svara mot hygienkrav, och man använ-
de inte skriftliga vårdrutiner. Såvitt vi
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kan förstå skilde sig de boende dock
inte åt vad gällde sjuklighet, vårdbehov
etc. 

Situationen upplevdes otillfredsstäl-
lande både av enheten för sjukhushygi-
en och av de medicinskt ansvariga sjuk-
sköterskorna i länets sex kommuner.
Problemet uppmärksammades också av
smittskyddsläkaren och infektionskli-
nikens läkare.

I februari 1997 beviljade landstings-
styrelsen ett anslag på 400 000 kronor
för 1997 för att förstärka den sjukhus-
hygieniska verksamheten visavi den
kommunala sjukvården i länet. För 1998
har 900 000 kronor anslagits. Anslaget
finansierar 1,0 hygiensjuksköterska och
0,8 läkare samt kringkostnader koppla-
de till verksamheten.

Modell för 
sjukvårdshygieniskt arbete
Planering av den nya verksamheten

inleddes under våren 1997 i samråd
med de medicinskt ansvariga sjukskö-
terskorna. När hygiensjuksköterske-
tjänsten blivit besatt i augusti kunde
fältarbetet ta sin början. 

I de sex kommunerna i Uppsala län –
Uppsala (14 kommundelar), Enköping,
Håbo, Tierp, Älvkarleby, Östhammar –
finns ca 200 enheter inom kategorin sär-
skilda boenden med sammanlagt drygt
4 400 boende. Att redan från början be-
driva verksamhet inom samtliga sjuk-
vårdshygieniska arbetsområden (över-
vakning av infektionsläget, kontroll av
steriliserings- och desinfektionsmeto-
der, uppföljning och utveckling av ar-
betsrutiner, rådgivning i samband med
bygg- och inköpsärenden, undervisning
och information) i länets alla kommu-
ner/kommundelar var omöjligt.

Efter samråd med de medicinskt an-
svariga sjuksköterskorna beslöt vi att
inledningsvis bedriva arbetet efter två
linjer:

1. Alla kommuner/kommundelar i
länet erbjöds hjälp med akuta ärenden
dvs hantering av utbrott och patientfall,
frågor kring desinfektion, tvätt, avfall
m m, byggärenden samt enstaka under-
visningstillfällen.

2. Ett fördjupat arbete med invente-
ring av sjukvårdshygienisk standard,
registrering av riskfaktorer samt utbild-
ning av personalgrupper startades i
Vaksala kommundel, Uppsala kom-
mun.

Fördjupning 
i Vaksala
I Vaksala kommundel finns ett tiotal

enheter för särskilt boende med sam-
manlagt ca 350 platser. Inledningsvis
informerades kommundelens vård- och
omsorgschef samt arbetsledarna på de
olika enheterna om den sjukvårdshygi-
eniska verksamhetens mål och innehåll

och hur vi planerat att bedriva arbetet
anpassat till den kommunala vårdens
förutsättningar.

Inventering av resurser
Inventeringen utgick från en modell

för »infection control audit» som an-
vänts i Storbritannien [7]. Syftet med
inventeringen var dels att få en utgångs-
punkt för undervisning och metodut-
veckling, dels att peka på vilka områden
vi anser vara betydelsefulla ur vårdhy-
gieniskt perspektiv. Områden som in-
venterades var bl a personalens utbild-
ning, personaltäthet, fördelning av ar-
betsuppgifter inom personalgruppen,
tillgång till metodbok för vårdarbete,
handhygien, personalklädsel, mathan-
tering, desinfektion och rengöring, av-
fallshantering, tvätthantering, åtgärder
för att minska risken för blodsmitta och
förekomsten av spol- och diskdesinfek-
torer. 

Inventeringen skedde antingen i
samband med ett inledande informa-
tionsbesök hos personalgruppen eller
vid ett andra besök, då en eller två per-
soner ur personalgruppen avdelats för
att hjälpa till med inventeringen. Inven-
teringen gjordes utifrån en checklista
för varje område och omfattade ett antal
frågor som kunde besvaras med ja eller
nej.

Registrering av riskfaktorer 
för vårdrelaterade infektioner
Att övervaka infektionsläget inom

de särskilda boendena på samma sätt
som inom akutsjukvården, dvs via fynd
i de prov som sänts in till kliniskt mikro-
biologiskt laboratorium samt infek-
tionsregistrering, låter sig inte göras.
Rapporter om utbrott och enstaka pati-
entfall ger ingen heltäckande bild av lä-
get. För att få ett mått på risken för de
boende att drabbas av en nosokomial in-

fektion beslöt vi i stället att återkom-
mande registrera prevalensen av vissa
riskfaktorer. Ett andra syfte med regi-
streringen var att få ett underlag för vi-
dare diskussion med sjuksköterskorna
och distriktssköterskorna om behovet
av hygieniskt granskade vårdrutiner för
olika behandlingar/ingrepp.

Registreringen utförs av sjukskö-
terska eller distriktssköterska. Var fjor-
tonde dag lämnar sköterskan följande
uppgifter på ett förtryckt formulär: 
– Antal boende; 
– Antal boende med kateter à demeure

(KAD), bensår, trycksår, postopera-
tivt sår, central venkateter (CVK),
perifer nål, injektionsport, arteriove-
nös fistel, peritonealdialys, urinin-
kontinens, sondmatning, trakeosto-
mi, syrgasbehandling, stomi (uro-,
nefro, kolo-, duodeno-) eller injek-
tionspump; 

– Antal boende som lagts in på respek-
tive återkommit från akutklinik se-
dan föregående registrering; 

– Antal boende som för närvarande
behandlas med systemiskt antibioti-
kapreparat. 
Formuläret skickas till hygiensjuk-

sköterskan för vidare bearbetning. Re-
gistreringen pågår kontinuerligt på de
enheter som har en sjuksköterska knu-
ten till en viss avdelning eller grupp av
boende, men har visat sig svårare att ge-
nomföra på tex servicehus där en di-
striktssköterska har hand om ett antal
vårdärenden. 

Resultaten av registreringen redovi-
sas i Tabell I. Av tabellen framgår att
förekomsten av urininkontinens är hög,
59 procent. Denna är i vårt material av
samma storleksordning som redovisats
i tidigare studier från sjukhem (65 pro-
cent). Förekomsten av KAD och tryck-
sår är lägre i vårt material (4,3 procent
respektive 2,3 procent) än vad som tidi-
gare redovisats från sjukhem (9 procent
vardera) [8-10]. Mest anmärknings-
värd är den stora andelen personer som
står på antibiotikabehandling: 6,7 pro-
cent.

Denna siffra kan jämföras med Apo-
teksbolagets statistik för 1997 över för-
sålda dygnsdoser inom gruppen anti-
bakteriella medel för systemiskt bruk
(ATC-grupp J01) som i Uppsala län var
15,9 DDD/1 000 invånare/dag. I ålders-
gruppen 75 år och äldre var motsvaran-
de siffra 18,2 DDD/1 000 invånare/dag
(avser hela landet) [11].

Den relativt låga förekomsten av
riskfaktorer för nosokomial infektion är
glädjande, men bör följas kontinuerligt
för att man tidigt skall upptäcka föränd-
ringar. Den höga antibiotikakonsumtio-
nen är däremot oroväckande. Vilken
modell för läkaransvar inom de särskil-
da boendena man än väljer i framtiden
är det viktigt att diskutera den höga anti-
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Tabell I. Prevalensen av några riskfaktorer för
vårdrelaterad infektion bland boende i särskilda
boendeformer i Vaksala kommundel, Uppsala
kommun

Riskfaktor Prevalens, procent

Urininkontinens 59
Antibiotikabehandling 6,7
KAD 4,3
Bensår 3,1
Trycksår 2,3
Injektionsport 
(Port-a-cath) 0,6
Stomier 0,5
Sondmat 0,2
Postoperativt sår 0,1
Arteriovenös fistel 0,04
Syrgasbehandling, 
central venkateter, 
peritonealdialys, 
perifer nål, 
injektionspump 0



biotikaförbrukningen och de risker för
resistensutveckling som den för med
sig.

I en institutionsliknande miljö med
personal som går mellan vårdtagarna
sker spridning av bakteriestammar lätt,
i synnerhet om rutiner för handhygien
och personalklädsel inte är hygieniskt
tillfr edsställande.

Utbildning
i »hygiengrupper»
För att bedriva en säker vård med

god hygienisk kvalitet behövs skriftlig a
vårdrutiner som är kända och tillämpa-
de av all personal. De metodböcker för
vårdarbete som finns är i första hand ut-
formade för vård på sjukhus. Dessa be-
höver kompletteras med lokala anvis-
ningar anpassade till förutsättningarna
för vård i särskilda boenden och hem-
sjukvård. God kunskap är en förutsätt-
ning för att delta i ett kvalitetshöjande
arbete. 

Vi har valt att bedriva utbildning och
metodutveckling i »hygiengrupper».
Två hygienombud utses i varje perso-
nalgrupp. Hygienombuden från geogra-
fiskt näraliggande avdelningar eller bo-
endeenheter – sammanlagt 10–15 om-
bud – träffas en timme per månad med
hygiensjuksköterskan som cirkelleda-
re. Ett ämnesområde – tex handhygien,
personalklädsel, desinfektion, mikro-
biologi, smittspridning, hantering av ut-
brott av magsjuka – diskuteras varje
gång. 

Gråzon mellan sjukvård 
och social omsorg
Att upprätthålla en hög vårdhygie-

nisk standard är på många sätt svårare
inom särskilda boenden och hemsjuk-
vård  än inom sjukhusvård och på öp-
penvårdsmottagningar. Hemmiljön är
inte planerad för att i första hand tillgo-
dose krav som ställs vid sjukvård –  tex
lättillgängliga tvättställ med flytande
tvål och handdesinfektionsmedel, höj-
och sänkbara sängar, avställningsytor,
förvaringsutrymmen, lättstädade tåliga
material.

Det är också den boende som har be-
stämmanderätten över sitt hem. 

Såväl arbetsledare som övrig perso-
nal saknar ofta sjukvårdsutbildning
med grundläggande kunskap om smitt-
ämnen och smittspridning. Personalen
har också en kluven roll i sitt arbete.
Inom landstingets inrättningar för häl-
so- och sjukvård finns ingen tvekan om
att den övergripande gemensamma
uppgiften för all personal, av olika kate-
gorier och med olika arbetsuppgifter, är
att ge vård. Kommunens personal i de
särskilda boendena skall uppfylla kom-
munens hela åtagande mot den gamla
människan – man skall inte bara ge vård
utan också ge social service. Den del av

verksamheten som hänförs till hälso-
och sjukvård regleras av en annan lag-
stiftning än den som utgörs av social
service. 

För hälso- och sjukvård gäller att den
skall utövas enligt vetenskap och beprö-
vad erfarenhet [12]. Brister i hälso- och
sjukvård kan anmälas enligt Tillsynsla-
gen. Att bädda sängen åt en gammal
människa kan ses som social service,
men om sängen bäddas inom ramen för
hälso- och sjukvårdsverksamhet måste
den vetenskapligt belagda smittan via
personalkläder beaktas, och personalen
måste därför vara utrustad med skydds-
rock eller plastförkläde.

Vissa arbetsmoment kan lätt definie-
ras som »hälso- och sjukvård», andra
som »social omsorg», men gråzonen är
betydande. 

En strategi är att inom de särskilda
boendena tillämpa samma hygienruti-
ner i alla arbetsmoment som man har
inom sjukhusvården. Att genomföra
detta utan att förvandla det särskilda bo-
endet till ett minisjukhus ställer mycket
stora krav på personalens sjukvårds-
kunnande och sociala kompetens. För
den personal som arbetar med vård och
service dels inom ett servicehus (= sär-
skilt boende), dels ute i enskilda boen-
den blir situationen än svårare. Den ar-
betsmetod som kan användas på det ena
stället är inte acceptabel på det andra ef-
tersom olika lagstiftning gäller!

Läkarens ansvar
I och med Ädelreformen har läkaren

som övergripande medicinskt ansvarig
för en boendeenhet försvunnit. De pro-
blem som uppstår då de boende är lista-
de hos flera olika primärvårdsläkare har
uppmärksammats vid flera tillfällen. På
många håll har man bett de boende att
lista sig hos en namngiven läkare för att
denne skall kunna få en bättre överblick
över de medicinska problemen på boen-
deenheten. Även om detta genomförs
mer allmänt och avtal om särskilt an-
svar för en boendeenhet tecknas med
primärvårdsläkare, tror vi att tillgång
till sjukhushygienisk expertis behövs
inom kommunens vård, på samma sätt
som inom landstingets, för att säkra en
god vårdkvalitet.

Från Akademiska sjukhuset har vi
erfarenhet av att patienter med tex me-
ticillinr esistenta Staphylococcus au-
reus (MRSA), ampicillinresistenta En-
terococcus faecium, Creutzfeldt–Ja-
cobs sjukdom och hepatit C-infektion
bedömts vara medicinskt färdigbehand-
lade inom akutsjukvården. Förhållan-
dena inom de särskilda boendena vad
gäller utrustning och personalens kun-
nande måste vara sådana att dessa pati-
enter skall kunna skrivas hem utan att
detta skall innebära någon risk för
smittöverföring till andra boende eller

personal.
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In Sweden, the provision of health care (i.e.
non-physician care) of elderly residents in com-
munity housing and care facilities has been the
statutory responsibility of local authorities 
since 1992. The Health and Medical Services
Act stipulates that such care should be of good
quality, As infection control is one aspect of
good quality, in 1997 the Dept. of Infection
Control at University Hospital, Uppsala, and
the six municipalities of the County of Uppsala
that are responsible for the care of a total of
4,400 elderly people, launched a joint enter-
prise to provide the care required by the Act.
The program includes the education of staff in
the basic concepts of infection control/recruit-
ment of link surses and surveillance of risk fac-
tors, in order to minimise nosocomial infections
in nursing homes for the elderly.
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