
Undertiteln på en amerikansk artikel är
»the effectiveness of source control to
reduce the bioburden of vancomycin-re-
sistant enterococci« [1]. Studien är gjord
på en medicinsk intensivvårdsavdelning
av den lokala STRAMA-gruppen i Chica-
go. Vad man gjort är att tvätta patienter-
na varje morgon – i sängen får man anta –
under en treveckorsperiod med frotté-
handdukar indränkta i tvål och vatten re-
spektive klorhexidintvål eller förfuktade
engångsdukar utan klorhexidin. 

Före första tvätten togs prov för odling
avseende vankomycinresistenta entero-
kocker (VRE) från rektum och tre dagar
efter treveckorsperiodens avslutning
från ljumske och armveck. Patienterna
kunde åter ingå i studien fem dagar efter
det att den första studieperioden starta-
de, men 75–80 procent av dem ingick
bara en gång. Man lade ihop resultaten
från alla dagar per period, under hänvis-
ning till att behandlingstiden inte inver-
kade på mängden VRE man fann. 

Naturligt nog fann man att de patienter
som tvättats med klorhexidin hade lägre
antal VRE i hudodlingarna än de båda
kontrollgrupperna, eftersom klorhexi-
din binds till hudepitel och hämmar växt
på huden av grampositiva bakterier. Fyn-
den av VRE var också färre i omgivning-
en och på personalens händer under
klorhexidinperioden, men detta kan lika
gärna hänga samman med att andelen
patienter med lös avföring var signifi-
kant lägre under denna period. Man på-
står att andelen patienter koloniserade
med VRE också var lägre under klorhex-
idinperioden, men då avses endast hud-
kolonisation; feceskolonisation före in-

gång i studien redovisas inte och under-
söktes inte under studiens gång.

Klorhexidintvål har experimentellt an-
vänts framgångsrikt tidigare i Sverige för
att reducera hudkolonisation, då med
koagulasnegativa stafylokocker som in-
går i hudfloran [2]. Enterokocker, både
resistenta och känsliga, finns däremot
företrädesvis i tarmen [3], och det är
svårt att förstå nyttan med att reducera
den lilla mängd som då kan finnas på
hudytan i syfte att minska smittkällorna.
Kanske berodde skillnaden i smittsprid-
ning till omgivningen enbart på att pati-
enter med diarré, och alltså spridnings-
risk från tarmen, var färre under klor-
hexidinperioden.

Sammanfattningsvis kan man säga att
denna studie knappast skulle ha accepte-
rats vid etisk granskning och att underti-
teln kanske borde varit »the non-effec-
tiveness«. Den är publicerad i en tidskrift
som normalt inte innehåller material om
antibiotikaresistens eller vårdhygien,
vilket kanske förklarar varför den passe-
rat referenternas nålsöga.
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Svag studie om klorhexidintvätt
för att bli kvitt tarmbakterier

Den här avhandlingen handlar om bety-
delsen av relationen mellan patient och
personal i allmänpsykiatrisk vård och in-
leddes med en kvalitativ studie, där pati-
enter i både öppen- och slutenvård djup-
intervjuades om vad de uppfattade som
god psykiatrisk vård. Resultaten visade
att skapandet av en relation mellan pati-
enten och behandlaren och kvaliteten på
relationen var av största betydelse. Rela-
tionen skulle karakteriseras av stöd, vär-
me, empati, tillräcklig tid och av att be-
handlaren skulle kunna leva sig in i och
förstå patientens unika kommunikation,
problem och situation. Resultaten peka-
de mot ett fenomen, beskrivet inom psy-
koterapiforskningen och benämnt tera-
peutisk allians, som enligt tidigare forsk-
ning är den faktor som har störst enskild
betydelse för behandlingseffekten. 

Studie II och III undersökte faktorer
som utgör och påverkar etablerandet av
alliansen inom öppen och sluten psykiat-
risk vård samt faktorer som predicerar
tidigt uteblivande från behandling
(dropout). Flera faktorer har betydelse,
men en statistisk bearbetning visar att
det är den känslomässiga aspekten av al-
liansen som är den centrala. Domineran-
de faktorer är att det finns trygghet och
stabilitet i behandlingens struktur, att
personalen måste ha förmåga att härbär-
gera patienternas lidande, samtidigt som
det måste finnas möjlighet för patienter-
na att uttrycka och arbeta med sina käns-
lor och problem. 

Beträffande patientfaktorernas infly-
tande på etablerandet av en god allians
och för uteblivande visar de sammantag-
na resultaten att sociodemografiska fak-
torer (bortsett från ålder), diagnos och
problemtyngd/svårighet har begränsad
och mindre betydelse. Tidigt uteblivan-
de prediceras t ex av en dålig allians. 

Sammantaget är det patientfaktorer av
mellanmänsklig karaktär som är centra-
la för såväl etablerande av en god allians
som uteblivande, vilket är något av en pa-
radox. Personalen måste »bli experter«
på att hantera relationer till patienter
som har svårt att hantera just relationer.
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Terapeutisk allians
viktigaste faktorn 
i psykiatrisk vård 

Det känns tryggt att veta att medicinska
tidskrifter alltid blir tagna på allvar –
även den första april. Så när BMJ publi-
cerade nyheten om att vanlig lättja
egentligen är ett syndrom som måste be-
mötas med vetenskaplig respekt gick ny-
heten hem i medierna – och väckte också
viss förargelse. 

I Läkartidningen var notisen (Var fem-
te australier lider av syndromet MoDeD.
Läkartidningen 2006;103:1284) svårare
att genomskåda. Den kom ju inte i tryck
exakt den första april.

Så för att klargöra hur det förhåller sig:

1. Lättja är ingen sjukdom. 
2. Australier är inte latare än andra . 
3. Det är tillåtet att luras (lite) en viss dag
på året.
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