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Ett pågående utbrott av 
infektion med tarmbakterien 
Clostridium difficile på 
danska sjukhus bedöms ha 
kostat 12 patienter livet. 
Hittills har ingen smittsprid-
ning i Sverige noterats, men 
Smittskyddsinstitutet 
uppmanar till extra nog-
grannhet med hygienen i 
samband med gastroenterit.

En rad sjukhus i Köpen-
hamnsregionen har under 
mars drabbats av utbrott av 
den multiresistenta och hy-
pervirulenta tarmbakterien 
Clostridium difficile typ 027 
(CD027). Omkring 100 pa-
tienter har smittats och 12 
tros ha avlidit.

Utbrottet har fått det dans-
ka smittskyddsinstitutet att 
gå ut med särskilda förhåll-
ningsregler. Vårdpersonal 
bör vara extra vaksam vid ut-
brott av diarré på sjukhus, i 
synnerhet efter antibiotika-
behandling. Vid misstanke 
om smitta ska patienten iso-
leras.

Clostridium difficile finns na-
turligt i miljön och kan orsa-
ka diarrésjukdom när den 
normala tarmfloran trycks 
ned i samband med bred anti-
biotikabehandling. 

Flera länder i Europa har 

drabbats av 
epidemier 
av CD027. 
Detta är 
det andra 
utbrottet 
i Dan-
mark, 
och 
därmed 
får 
stam-
men 
nu 
anses 
som 
etable-
rad där, 
säger Karin Tegmark Wisell, 
chef för sektionen för antibio-
tikaresistens och vårdhygien 
på Smittskyddsinstitutet.

– Vi ser med viss oro på det 
som händer i Danmark. Det 
gör det extra viktigt att följa 
de lokala vårdprogrammen 
vid gastroenterit och inte bara 
använda sprit utan även tvål 
och vatten vid handhygien.

Hittills har bara ett fall av in-
fektion med CD027 rapporte-
rats i Sverige. Enligt Karin 
Tegmark Wisell är det myck-
et möjligt att fler nu kommer 
att upptäckas.

– Däremot tror vi inte att 
det skett någon omfattande 
smittspridning, eftersom de 

lokala laboratorierna då bor-
de ha reagerat.

Ett skäl till att risken för 
smittspridning i Sverige be-
döms som mindre är den 
rest riktiva användningen av 
kinoloner. På Smittskyddsin-
stitutet oroas man ändå över 
utvecklingen. Eftersom Soci-
alstyrelsen inte anser det ak-
tuellt att göra Clostridium 
difficile-infektion anmäl-
ningspliktig enligt smitt-
skyddslagen har man satt 
igång ett arbete med att infö-
ra ett frivilligt anmälnings-
system för mikrobiologilabo-
ratorierna.
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Läs mer om Clostridium 
difficile i Läkartidningen nr 6/2009, 
sidorna 3401.

Psykisk ohälsa hos 
unga växande problem 
Befolkningen i Sverige blir allt 
friskare, visar Socialstyrelsens 
Folkhälsorapport 2009, som 
presenterades i förra veckan. 
Hjärtinfarkt och stroke minskar 
genom rökstopp och bättre 
kost- och motionsvanor – även 
om antalet som regelbundet 
motionerar inte bedöms ha 
blivit större. För hälsan är 
ojämnt fördelad. Lågutbildade 
får oftare lungcancer, och har 
sämre prognos vid till exempel 
bröstcancer, medan högutbilda-
des bröstcancer oftare upptäcks 
på ett tidigare stadium. 

Ett växande folkhälsoproblem 
är fetma. Oroande är också 
ungas psykiska ohälsa. Antalet 
unga kvinnor, 16–24 år, som 
vårdas på sjukhus efter själv-
mordsförsök – eller andra själv-
tillfogade skador – har stigit 
kraftigt sedan 1990-talet. Unga 
lider också i ökad grad av oro 
och ångest och vårdas oftare för 
depressioner, alkohol- och 
narkotikamissbruk samt för 
trafikolyckor än för tio år sedan. n

Fattiga får fort-
farande sämre vård
Patientens socioekonomiska 
status påverkar vilken vård hon 
eller han får, enligt kunskaps-
översikten »Vård på (o)lika 
villkor« från Sveriges Kommu-
ner och Landsting, SKL. 

Sannolikheten för att en 
patient vid en hjärtinfarkt ska 
behandlas med revaskularise-
ring, en av Socialstyrelsen 
förordad behandlingsmetod, 
ökar med socioekonomisk 
status. Högutbildade med 
hjärtsvikt får oftare nyare och 
dyrare preparat. KOL-patienter 
med låg utbildningsnivå 
behandlas oftare än andra med 
omoderna metoder, och gamla 
och fattiga utsätts i högre grad 
för polyfarmaci, framhåller 
rapporten.n


