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Tänk på att kikhosta cirkulerar i samhället
Nu i förkylningstider med hosta 
som följd, glöm inte att symtomen 
kan bero på kikhosta. För de yngsta 
spädbarnen kan kikhosta vara en 
mycket allvarlig och ibland livs-
hotande sjukdom. Vaccination har 
minskat förekomsten kraftigt men 
sjukdomen förekommer fortfarande 
både i Sverige och utomlands. Ett 
färskt exempel är några personer 
som njutit av sol och värme ute i 
Europa och kommit hem för att 
beskåda sin nya familjemedlem, 
hostat lite och tyvärr smittat den 
lilla med kikhosta.
 Vid konstaterade fall, glöm inte 
fråga om kontakter med barn 

under 1 år och om kontakt med 
gravida i slutet av graviditeten. 
Smittskydd Skåne läser inte bara 
era kliniska anmälningar noga 
utan reagerar även på dem. Vi ser 
därför gärna att de kommer inom 
en till två dagar från diagnos-
tillfället.
 Kikhostevaccin återinfördes i 
vaccinprogrammet 1996 och ges 
till barn vid 3, 5 och 12 månader 
och 5 år i barnhälsovården samt 
en påfyllnadsdos i åk 8-9 av elev- 
hälsan. Vaccinet ger gott skydd 
mot kikhosta. Tre vaccindoser 
skyddar 80-85 procent mot sjuk-
domen. Skyddet är dock inte 

långvarigt och effekten börjar avta 
gradvis efter cirka 5 år, därav på-
fyllnadsdoserna.
 Folkhälsomyndigheten har sedan 
tidigare ett bra faktablad för att 
förebygga kikhosta hos små barn 
och kom dessutom alldeles nyli-
gen ut med en rapport: Pertussis 
surveillance in Sweden, twentyone-
year report.

NYHETER

OMSLAGSFOTO: This scanning electron micrograph 
shows a single filamentous Ebola virus particle.  
Scientists supported by the NIH have discovered a set 
of powerful, broadly neutralizing antibodies in the blood 
of Ebola survivors. Courtesy to National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases

Fråga patienterna om 
utlandsresa i vinter
DET VANKAS EN arbetstagarjul i år med 
mycket ledighet per offrad semester-
dag. Tillsammans med tecken i rönn-
bärens ymnighet på en sträng vinter, 
kan många tänkas vara på väg till 
varmare, hepatitstinna breddgrader 
i vinter. Oavsett bevekelsegrunderna 
för längtan söderut är det inte alla 
som tänker på konsekvenserna, vare 
sig för klimatet eller vilka sjukdomar 
som lurar där. De malariafall som  
anmäls i Skåne handlar samtliga om 
fel eller ingen profylaktisk behandling. 
Dengueförekomsten ökar stadigt runt 
Indiska Oceanen, inklusive Thailand, 
Sri Lanka och afrikanska kusten. Där 
finns ingen profylax att ge annat än 
information om hur man undviker 
myggstick. Men mot mässling och 
hepatit A finns vaccin! Även om det 
kanske inte har så stor betydelse för 
själva semestern kan en vaccination 
göra att de glada minnena är det enda 
resenärerna tar med sig tillbaka. Så 
fråga gärna dina patienter om eventu-
ellt förestående resa och kontrollera 
att de är ordentligt vaccinerade.

TACK VARE BAKTERIEN Francisella tularensis 
förekomst hos smågnagare tror man 
på en koppling mellan så kallade sork- 
år och ökad förekomst av harpest,  
eller tularemi, hos människa. Norr-
länningar brukar vara särskilt drab-
bade men bara om de bor i Norrland 
eller hälsar på släkt och vänner där. 
Bakterien sprids framför allt via 
myggstick men kan även inhaleras i 
härbren och vedbodar där gnagare 
kissat. Direktkontakt med sjuka harar 
är också en känd smittväg.
 Klassiska symtom är illamående, 
snabbt insättande, hög feber och  
huvudvärk. Man ser ofta sår där man 
blivit stucken och förstorade lymf-
körtlar som dränerar området. Har 
man inhalerat bakterierna kan lung-
inflammation bli följden.
 Sedan slutet på sommaren i år har 
antalet fall ökat markant, framför 
allt i Gävleborg, Dalarna och Örebro 
län men därefter även längre norrut 
och söderut. Inhemska fall i Skåne 
är ovanliga men förekommer. Även 
om det är många år emellan har flera 
personer smittats inom ett begränsat 
område väster om Löddeköpinge, 
senast i september i år. Tularemi-
utbrottet har också fått till följd att 
Vasaloppet kommer att köras utan 
harar i vinter.

Det går harpest i år

UNDER 2018 HÖLLS den första nationella 
SK-kursen i Smittskydd och Vård-
hygien i Stockholm och den 16-20 
september 2019 var det dags för den 
andra omgången, denna gång i Malmö. 
De tjugo deltagande ST-läkarna 
representerade specialiteterna infek-
tionsmedicin, klinisk mikrobiologi 
och vårdhygien. Kursen inleddes med 
föredrag från Folkhälsomyndigheten, 
omfattande nationellt och interna-
tionellt smittskyddsarbete, vaccina-
tioner ur folkhälsoperspektiv samt 
mikrobiologisk typning. De följande 
dagarna innehöll juridiska aspekter, 
infektionsepidemiologi och epidemi-
beredskap. Vårdhygieniska frågor 
och utbrottsutredningar av handlades 
och varvades med för ämnet relevanta 
fallseminarier. Nu lämnas stafett-
pinnen över till Göteborg, där kursen 
kommer att hållas nästa höst.

Nationell SK-kurs i 
Smittskydd och  
Vårdhygien för första 
gången i Skåne
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F
lera faktorer har betydelse för att förebygga smitt-
spridning i vården och uppkomst av vårdrelate-
rade infektioner (VRI). Några av de viktigaste är 
god följsamhet till s.k. basala hygienrutiner, städ-

ning och rengöring av hög kvalitet samt bra utformade och 
utrustade lokaler. De senaste femton åren har huvudfokus 
legat på att lära ut basala hygienrutiner för vårdpersonal, 
där god handhygien utgör basen i det förebyggande arbetet. 
Svensk sjukvård ligger väl till när det gäller följsamhet till 
basala hygienrutiner men i detta nummer av epi skåne slås 
ändå ett slag för basala hygienrutiner och klädregler efter-
som det fortfarande finns utrymme för förbättrad följsam-
het. I dagens situation med ökad förekomst av personer 
med bärarskap av resistenta bakterier i samhället, hög 
omsättning av patienter i vården, brist på vårdplatser och 
enkelrum samt brist på personal, blir följsamhet till basala 
hygienrutiner och städning av god kvalitet allt viktigare. 
Syftet med städning i vården är att den ska medföra en god 
arbetsmiljö för personalen och en god miljö och trivsel för 
patienterna, att lokalernas tillstånd bevaras i gott skick så 
länge som möjligt samt att minska kontamination av mikro-
organismer i miljön och därigenom minska risken för 
smittspridning. Utöver detta måste lokalerna vara utfor-
made så att det är lätt att göra rätt, dvs. att arbeta på ett 
vårdhygieniskt korrekt sätt, att det är lätt att städa lokalerna 
samt att lokalerna är rätt utformade och utrustade. Läs 
mer om vikten av att bygga rätt från början på sidan 9.

INFLUENSA DYKER UPP varje vintersäsong vilket mer eller mindre 
belastar sjukvården extra. I år spås säsongen domineras av 
ett influensavirus som i större utsträckning drabbar äldre 
personer, vilket i sin tur kommer att påverka sjukvården 
med ett ökat behov av vårdresurser. En tuff influensa-
säsong gör det extra viktigt att arbeta rätt och som stöd till 
vården har det på sidan ”Influensasäsong 2019-2020” på 
Region Skånes intranät samlats matnyttig information om 
influensa för vården: aktuellt influensaläge, behandlings- 
och provtagningsanvisningar, vårdhygieniska riktlinjer, 
information om vaccination, diverse informationsmaterial 
samt information om Vårdhygiens öppna föreläsningar om 
influensa. I detta nummer kan du läsa mer om årets vacci-
nation av äldre och andra grupper med ökad risk för svår 
influensasjukdom. 

EN ANNAN GRUPP virus som brukar belasta vården vintertid är 
calicivirus (vinterkräksjuka). I en alldeles färsk avhandling 
har Carl-Johan Fraenkel, läkare på Vårdhygien, studerat 
olika aspekter av sjukhusutbrott med norovirus för att 
hitta faktorer som påverkar utvecklingen av norovirusut-
brott och smittspridning. Gå gärna på Vårdhygiens öppna 
föreläsningar för att få tips om hur du kan jobba för att 
minska risken för spridning av vinterkräksjuka i vården.

Eva Melander
Smittskyddsläkare

Tidigare nummer av epi skåne kan du hämta på www.skane.se/smittskydd
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Förebygga smittspridning 
och VRI i vården  
– mer än korrekt handhygien

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/
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HÖGISOLERINGSENHET

Högisoleringsenhet i Malmö
Beredskap för högisolerings-
vård skall vara på plats i 
Malmö under våren 2020. 
Förberedelserna är i full 
gång. Såväl praktiska övning-
ar på plats som samarbete 
internationellt, nationellt och 
inom södra sjukvårdsregionen 
krävs för att säkra en full  
beredskap. 

TEXT: Karin Hansen

Processen att starta en högisolerings-
enhet i Malmö började under det stora 
ebolautbrottet i Västafrika 2014-2015, 
men det var under hösten 2018 som 
beslutet fattades i södra sjukvårds-
regionsnämnden att SUS Malmö 
formellt fick uppdraget. Det fanns då 
en vårdplats för högisoleringvård i 
Linköping och alla infektionskliniker 
satt runt om i landet och skrev egna 
rutiner om omhändertagande, vilket 
var både resurskrävande och dyrt. 
Det satte fingret på dels att en mer 
samordnad beredskap behövdes samt 
behovet av högisoleringsenhet på mer 
än en plats. Även om det inte finns 
en nationellt finansierad samordning 
finns nu ändå sedan dess ett svenskt 
och ett nordiskt samarbete och hög-
isoleringsvård också i Stockholm. 
 Sedan beslutet kom under hösten 
2018 har vi en projektgrupp baserad 
på infektionskliniken och ett stort 
nätverk av olika expert- och ansvars-
områden på SUS. 
 De sjukdomar som kan vara aktu-
ella för vård är virala hemorragiska 
febrar (VHF) såsom exempelvis ebola, 
luftvägsinfektioner som svår MERS, 
SARS, fågelinfluensa, vissa fall av 
totalresistent TB eller nya ännu ej 
upptäckta patogener.
 Projektgruppen har varit på studie-
besök i Linköping och i Oslo där de 
under utbrottet vårdade en norsk pa-
tient med ebola som evakuerades från 
Västafrika. Basen i deras isolerings-
enhet är densamma men samtidigt 
mycket olika där Linköping påbörjade 

Skyddsdräkt vid ebola.
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verksamheten i befintliga lokaler för 
många år sedan och i Oslo ritades 
enheten från början med avsikten att 
bedriva högisoleringsvård. 

LOKALA FÖRBEREDELSER

I Malmö kommer det att bli ett mel-
lanting, våra lokaler är förhållandevis 
nya och till stor del välanpassade för 
syftet. Vård av VHF handlar oerhört 
mycket om logistik och just nu pågår 
arbetet att se vilka justeringar avseende 
ventilation och avlopp som behövs, 
vidare behövs rutiner för kommuni-
kation mellan personal inne på och 
utanför rummet, mellan patient och 
personal, kommunikation med all-
mänheten, rutiner för städning och 
hantering av avfall. Klinisk Kemi 
har redan ett uppsatt säkerhets-

laboratorium för analyser av de flesta 
blodprover och Klinisk Mikrobiologi 
har uppdraget att sätta upp dels diag-
nostik för ebola, Lassa och Marburg 
samt för odlingar av bakteriologiska 
prov hos personer med en konstaterad 
VHF då en svårt sjuk person med 
VHF riskerar samma komplikationer 
som andra allvarligt sjuka patienter. 
Diagnostik för MERS finns glädjande 
nog sedan en tid tillbaka vilket har 
underlättat i handläggandet av sådana 
misstänkta patienter. Vidare behövs 
möjligheten till transport av en miss-
tänkt eller bekräftad patient på andra 
sjukhus i hela Södra sjukvårdsregionen 
och därför pågår också upphandling 
av en ambulans för syftet. 
 Det som är roligt är att det inte 
finns någon konkurrens mellan de 
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Pågående ebolautbrott

BAKGRUND

Det var i augusti 1976 som en man med symtom på blödarfeber tog sig 
till Yambuku Mission Hospital i byn Yambuku i det som numera mot-
svarar Demokratiska Republiken Kongo (DRC). Fallet blev starten på 
ett utbrott som kom att drabba 318 personer. En dryg månad senare 
lyckades man isolera ett Marburg-liknande virus från ett prov från en av 
de drabbade patienterna. Provet hade skickats till Institute of Tropical 
Medicine (Institutet för tropikmedicin) i Antwerpen. Året efter gav man 
det nya viruset namnet ebola efter floden Ebola som rinner nära området 
där epidemin drog fram 1976. Ebolavirus är en grupp av virus som ingår 
i genuset Ebolavirus inom familjen Filovirus. Sedan upptäckten av ebola 
har det förkommit återkommande utbrott i flera olika länder i Afrika och 
utbrottet i Västafrika 2014-2016 är det största som man hittills sett. 
 Fladdermöss (fruit bats) tros vara den naturliga värden för viruset, 
vilka i sin tur kan överföra viruset till andra djur, t.ex. apor och antiloper. 
Människor kan bli smittade vid kontakt med kroppsvätskor och hante-
ring av kött från infekterade djur. När väl viruset orsakat infektion hos 
en person kan det spridas vidare till andra personer via direkt kontakt 
med kroppsvätskor och via ytor och material som är kontaminerade med 
infekterade vätskor.
 Inkubationstiden är två till 21 dagar, i genomsnitt åtta till tio dagar. 
Symtomen är bl.a. feber, muskel- och ledvärk, huvudvärk, diarréer, kräk-
ningar, buk- och bröstsmärtor samt blödningar, och liknar symtom vid 
många andra infektionsjudomar. Man är inte smittsam före symtomdebut 
och smittsamheten ökar ju längre in i sjukdomsförloppet man kommer. 

PÅGÅENDE UTBROTT

Sedan augusti 2018 pågår ett utbrott i östra delen av DRC, i provinserna 
Ituri och Norra Kivu. Utbrottet är hitintills det näst största man sett med 
över 3000 rapporterade fall och över 2000 avlidna. Arbetet med att be-
gränsa epidemin görs på flera olika fronter och utmaningarna är många. 
Ett instabilt säkerhetsläge i de drabbade områdena bidrar till att insat-
serna mot epidemin försvåras. Som en del av arbetet att försöka begränsa 
epidemin vaccinerar man kontakter och kontakter till kontakter runt 
ebolafall, s.k. ringvaccinering. Vaccinet är ett ännu ej godkänt vaccin, 
rVSV-ZEBOV-GP som prövades redan under epidemin i Västafrika.  
Preliminära resultat från det aktuella utbrottet i DRC visar på en upp-
skattad vaccineffekt på 97 %. 
 I länderna som gränsar direkt till de drabbade områdena har man en 
höjd beredskap och arbetar aktivt med förebyggande insatser som t.ex. 
övervakning vid gränsövergångar och utbildning av särskilda hälsoteam. 
Uganda har haft fyra importfall från DRC, men ingen sekundärsmitta 
eller fortsatt spridning inom landet har skett i samband med dessa. Inga 
andra grannländer har rapporterat fall.
 Den 17 juli i år fattade WHO beslutet att klassa utbrottet som Public 
Health Emergency of International Concern (PHEIC), det vill säga ett hot 
mot människors hälsa med flera länder berörda. Tillfälliga rekommenda-
tioner har utfärdats med syftet att förhindra internationell spridning och 
riktar sig främst till de drabbade länderna och deras grannländer. Medan 
WHO bedömer att risken för spridning till andra delar av DRC och till 
närområdet är stor, bedöms risken för global spridning vara mycket liten.

olika högisoleringsenheterna i Sverige 
och Norden utan alla är glada över att 
få ett större bollplank och delar gärna 
med sig av sina erfarenheter och idéer. 
Beslut har fattats om att vi i hela 
Norden skall ha samma dräkter så att 
vi kan hjälpas åt. Dräkterna tar näm-
ligen flera månader att beställa då de 
sys för hand. Vid studiebesöket i Oslo 
fick vi till exempel med oss ett stort 
antal dräkter med kort utgångsdatum 
som vi givetvis inte kan använda till 
vård men som fungerar utmärkt till 
träning. 

INFÖR FRAMTIDEN

När alla delar börjar falla på plats så 
kommer vi att börja träna i de nya 
dräkterna, givetvis på vår egen klinik 
men också med andra berörda kliniker, 
exempelvis IVA. Vi kommer också att 
planera övningar av hela vårdkedjan 
från transport av patient till vård på 
rummet. Men till dess så fortsätter vi 
med att upprätthålla den beredskap vi 
hela tiden måste ha, det vill säga att 
kunna vårda en patient med misstänkt 
ebola inför transport till Linköping 
eftersom vi aldrig kan veta om och 
när en patient kommer. Alla anställda 
på infektionsavdelning 2 har därför 
genomgått träning med vår befintliga 
skyddsutrustning. I uppdraget ingår 
också att bistå alla infektionskliniker 
i södra sjukvårdsregionen med hjälp 
och diskussion kring deras beredskap 
då en aldrig kan veta var en patient 
söker. Under hösten kommer vi att 
besöka Växjö, Halmstad, Helsing-
borg, Karlskrona och Kristianstad för 
praktisk handledning och de är alltid 
välkomna att diskutera utformning av 
PM med oss. 
 Vår förhoppning är att vår bered-
skap för högisoleringsvård skall vara 
på plats under våren 2020 men det 
är många olika delar som skall vara 
på plats. Förhoppningsvis blir det 
en enhet som inte behöver användas 
men det går aldrig att veta när det 
blir aktuellt och då är det för sent 
att utforma rutiner, därför behövs en 
beredskap som ligger på en lagom 
nivå. I och med samarbetet nationellt 
och i södra sjukvårdsregionen så blir 
förhoppningsvis medvetenheten hög 
så att misstänkta fall identifieras  
snabbare.

TEXT: Birgitta Holmgren
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TEXT: Åsa Östgren FOTO: Elisabeth Dawson

Låt dig inspireras av  
Skånes sjukhus nordväst

RÄTT KLÄDD I HÖST - KÄCKT OCH KORREKT! 

På Skånes sjukhus nordväst håller vi stilen! Så här ska du 
klä dig om du vill vara helt rätt i höst. Även denna säsong 
går kollektionen huvudsakligen i vitt och grönt, men det 
finns även spännande inslag av transparenta material, svart 
och rött.

DETALJERNA ÄR VIKTIGA 

Notera avsaknaden av smycken, de naturliga, korta och 
omålade naglarna som låter plaggens rena linjer komma 
till sin rätt. Stilen matchas bäst med kort eller uppsatt hår. 
Den modiga väljer att bryta av det enkelt avskalade med en 
färgglad sko. 

VACKER I VITT! 

En klassisk look i renaste vitt. Notera den strama hår-
uppsättningen och välj bland accessoarerna: det läckert 
transparenta förklädet de skyddande handskarna och 
munskyddet som gör att dessa plagg passar i flera olika 
sammanhang. Tänk på att välja accessoarer efter situation 
– förvisso ser ju full mundering med munskydd och hand-
skar tuff ut, men spara den till speciella tillfällen! 

RÄTT I RÖTT! 

En outfit i rött och svart, med hög komfort, som passar dig 
som ständigt är på språng. Även om färgskalan här är star-
kare är det fortfarande kort eller uppsatt hår, och naturliga 
naglar som gäller. Notera att även denna, färgglada outfit, 
bärs utan smycken och klocka.
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Tack till Marie Avinder - till vardags 
hygiensjuksköterska, idag fotomodell. 
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BYGGPROJEKT

TEXT: Helena Jakobsson FOTO: Marie Avinder

Bäst att bygga rätt från början
Det pågår många stora och 
små byggprojekt i hälso- och 
sjukvårdslokaler runtom i 
Skåne. För att säkerställa 
vårdhygieniska aspekter 
kring både byggprocess och 
de färdigställda lokalernas 
funktion och utformning, 
engageras Vårdhygien Skåne 
allt mer i processerna. Ännu 
tätare och bredare samverkan 
i byggfrågor är önskvärt.

Den globala ökningen av antibiotika-
resistenta bakterier ställer allt högre 
krav på hälso- och sjukvården för 
att undvika smittspridning och all-
varliga vårdrelaterade infektioner 
där effektiv antibiotikabehandling 
inte längre är självklart. Ett rörligare 
migrations- och resmönster i världen 
introducerar även andra mikroorga-
nismer och smittor till den svenska 
sjukvården som vi behöver ha rutiner 
och lokalmässiga resurser för att 
kunna hantera. Sammantaget kräver 
kombinationen av dessa faktorer att 
man noggrant planerar framtidens 
vårdlokaler för att minimera risken 
för smittspridning.

ENKLAST ATT PÅVERKA I  

PLANERINGSSTADIET

Alla som varit med i byggprojekt, 
hemma eller i tjänsten, vet att det är 
bäst att göra rätt redan från början. 
Enkelt att säga, men kan vara desto 
svårare i verkligheten. Det är också 
välkänt att möjligheten att påverka 
är som störst i planeringsskedet och 
som minst när man kommer till 
produktionen, medan omvänt för-
hållande gäller för kostnaderna: Ju 
senare i processen man behöver göra 
ändringar desto högre kostnad. För 
att undvika onödiga, sena kostnader 
och öka patientsäkerheten erbjuder 
Vårdhygien Skåne expertstöd i bygg-

processen både till verksamheter som 
vill bygga nytt eller renovera och till 
ansvariga för planeringen av vårdlo-
kaler i Skåne. De stora byggprojekten 
har anlitat hygiensjuksköterskor på 
resurskontrakt för att få en tät och 
kontinuerlig kommunikation kring 
de vårdhygieniska frågorna, men det 
finns otroligt många fler projekt där 
ett tidigt samarbete skulle vara värde-
fullt.
 Att bygga och renovera på sjuk-
husområdet eller till och med inne i 
verksamheter med ordinarie patient-
verksamhet är en utmaning, såväl 
tekniskt och logistiskt som för pa-
tientsäkerheten. 
 Byggnadsarbeten och rivmassor ge-
nerar byggdamm som kan innehålla 
sjukdomsframkallande mikroorganis-
mer och sporer vilket kan innebära 
en patientsäkerhetsrisk, framförallt 
för patienter med kraftigt nedsatt 
immunförsvar. Sådan byggverksam-
het måste avgränsas helt mot patient-
vården för att inte riskera att orsaka 
sjukdom. 

PROJEKTLEDARNA UTBILDADES

För att skapa god samverkan kring 
de områden som Vårdhygien Skåne 
oftast ser risker med i bygg- och 
lokalfrågor, genomfördes nyligen 
en utbildning för projektledarna på 
Regionfastigheter. Projektledarna 
som har en viktig roll genom hela 
processen gav positiv respons i utvär-

deringen av utbildningen. Det finns 
dock många fler aktörer i projekten 
som behöver ha kännedom om de 
unika förutsättningar och höga krav 
som gäller vid arbete i sjukhusmiljö. 
På sikt är det också önskvärt att till 
exempel lokalplanerare, besiktnings-
män, entreprenörer, förvaltare och 
representanter för fysisk utveckling 
ska få samma utbildning.
 Vårdhygien Skåne har kunskapen 
om den känsliga vårdmiljön, projekt-
ledare och entreprenörer har den 
byggtekniska kompetensen. Tillsam-
mans kan vi hjälpas åt att skapa 
framtidens vårdlokaler på ett patient-
säkert sätt! 

Helt tät avspärrning av byggområdet 
mot vårdverksamheten.

ATT TÄNKA PÅ FRÅN ETT VÅRDHYGIENISKT PERSPEKTIV NÄR MAN PLANERAR 

OCH RENOVERAR VÅRDVERKSAMHETER

• Enpatientrum med tillhörande hygienrum minskar smittrisk och  
förenklar städning

• Skapa möjlighet att kunna isolera såväl smittsamma som  
infektionskänsliga patienter

• Tvättställ för personalens handhygien bör placeras nära dörren
• Särskild uppmärksamhet på tvättställets utformning och rutiner för  

att förebygga smittspridning av legionella 
• Ytor och material ska tåla hårt slitage, rengöring och desinfektion
• Avgränsa byggområden, skydda utsatta patienter med damm- 

begränsande åtgärder
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VÅRDHYGIEN ERBJUDER

TEXT: Carina Andersson

Ta hjälp av Vårdhygien Skåne
På en rad olika sätt kan Vårdhygien Skåne tillsammans  
med er i verksamheterna minska riskerna för vårdrelaterade 
infektioner och smittspridning i vård och omsorg. Kanske är 
hygienronden känd i de flesta verksamheter, men det finns 
många andra sätt och samarbetsvägar för att nå upp till lagens 
krav på god hygieniska standard.

I såväl hälso- och sjukvårdslagen 
som i tandvårdslagen finns ett uttalat 
krav på att vården ska vara av god 
hygienisk standard. Men vad innebär 
då god hygienisk standard? Jo, bland 
annat att lokaler, utrustning, organi-
sering och planering av verksamheten 
ska vara utformade så att risken för 
vårdrelaterade infektioner och smitt-
spridning blir så liten som möjligt. 
Detta förutsätter att verksamheten 
har vårdhygienisk kompetens. Det 
finns olika sätt för er i verksamheten 
att skaffa denna kompetens och en 
möjlighet är att använda den rådgi-
vande expertis som ni har tillgång till 
genom Vårdhygien Skåne. I Vårdhy-
gien Skånes organisation finns både 
hygienläkare och -sjuksköterskor som 
tillsammans bistår er i verksamheterna 
för att uppfylla god hygienisk standard.

VAD KAN VÅRDHYGIEN SKÅNE KONKRET 

BISTÅ MED?

TELEFONRÅDGIVNING - vi finns tillgäng-
liga på telefon vardagar 8.00 - 16.30, 
övrig tid hänvisas akuta frågor till 
infektionsklinikerna. Rådgivningen 
kan gälla en mängd olika vårdhygie-
niska frågor, till exempel kontaktas 
vi ofta i frågor kring vårdrutiner och 
vårdrumsplacering vid misstanke om 
eller konstaterad smittsamhet. Råd-
givningen grundar sig på de riktlinjer 
som finns på vår hemsida, skane.se/
vardhygien, men vissa situationer 
kan vara svåra att lösa och behöva 
diskuteras med en hygienläkare- eller 
sjuksköterska.

BEDÖMNING AV RISKFAKTORER FÖR 

SMITTSPRIDNING hos patienten är en 
viktig del i det förebyggande arbetet 
som vi försöker arbeta aktivt med. Ni 

som arbetar närmst patienten ska se 
det som en självklarhet att dynamiskt 
bedöma riskfaktorer för att sprida 
och förvärva smitta och vara trygga 
i bedömningarna. Bedömningarna ni 
gör ligger exempelvis till grund för 
att patienten ska få rätt vårdplacering 
vid slutenvård och att patientflödet 
i öppenvård blir det bästa. Även i 
kommunal vård och omsorg är be-
dömning och aktiva åtgärder av risk-
faktorer av största vikt för att minska 
risken för smittspridning. Kompeten-
sen för att kunna göra dessa riskbe-
dömningar behöver ökas och vi på 
Vårdhygien Skåne besöker gärna er 
verksamhet och diskuterar hur vi bäst 
kan bistå er.

HYGIENRONDEN är troligen det arbets-
redskap vi är mest kända för. På hy-
gienronden får ni hjälp med att på ett 
strukturerat sätt se över er verksam-
het ur ett vårdhygieniskt perspektiv. 
Ronden kan täcka in allt från utform-
ning av lokaler, hantering och förva-
ring av utrustning och material samt 
rutiner och arbetssätt. Hygienronden 
utmynnar i att vi tillsammans identi-
fierar förbättringsområden och att ni 
stärker era goda rutiner. 

SIT IN är ett relativt nytt arbetssätt. 
Detta innebär att vi tillsammans med 
chef som har personalansvar kommer 
överens om att på plats titta på ett 
eller flera arbetsmoment. Vi finns då 
på avdelningen och observerar verk-
liga arbetssituationer. Återkoppling 
ges sedan på det sätt som vi kommit 
överens med chefen om, men sker 
inte på individnivå. Sit in kan vara 
ett bra sätt att systematiskt följa upp 
rutiner i verksamheten.

ANALYS AV BHK MÄTNINGAR. Vårdhygien 
Skåne finns som resurs i arbetet med 
att analysera och tolka resultatet av 
mätningarna. Ändras plötsligt trenden 
eller om det uppstår reflektioner 
kring resultatet agerar vi gärna boll-
plank och kan vägleda i arbetet med 
att upprätta handlingsplan.

RISKANALYSER Ni gör alla ett fantas-
tiskt arbete med att anpassa vården 
efter nya förutsättningar och detta 
berör ibland även vårdhygiensiska 
aspekter. Riskanalyser när arbetssätt 
och flöden i vården ändras görs och 
här deltar vi inom Vårdhygien Skåne 
gärna med vår kompetens och ser 
detta samarbete som värdefullt.

BYGGNATION Vi har möjlighet att bistå 
er i både planeringen inför nybyggna-
tion samt vid renoveringar av större 
och mindre karaktär, se separat artikel 
i detta nummer.

INKÖP Om ni i verksamheten gör inköp 
av till exempel medicinteknisk utrust-
ning ställer ni olika krav. Det är viktigt 
att även tänka på de vårdhygiensiska 
kraven på produkterna och här finns 
Vårdhygien Skåne till er tjänst.

UTBILDNINGAR Vi ordnar olika sorters 
utbildningar, till exempel öppna före-
läsningar om säsongsvirusen, riktade 
utbildningar till chefer respektive 
vårdlärare och utbildningsdagar kring 
vårdhygieniskt säker hantering av 
endoskop. Utöver detta ger vi utbild-
ning i samband med att nya riktlinjer 
tas fram, ibland när en enhet haft 
smittspridning, till studenter och 
mycket mer. Glöm inte att det också 
finns webbaserade utbildningar i 
vårdhygien på vår hemsida.

Detta var en resumé om vad Vårdhy-
gien Skåne kan erbjuda er verksamhet 
och vi hoppas på ett tätt samarbete – 
tillsammans gör vi vården mer säker 
och trygg för patienterna.
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INFLUENSA 

Influensa i antågande
Så var det dags igen. Vintern  
är snart här och då är också 
influensasäsongen i antågande. 
Den 19 november startar årets 
vaccinationskampanj, vilket är 
ett par veckor senare än vanligt. 
Per Hagstam och Rosmarie Fält 
på Smittskydd Skåne har full 
koll på vad som händer utifrån 
erfarenheterna från föregående 
influensasäsonger.

TEXT: Per Hagstam och Rosmarie Fält

Vaccinationsstrategin syftar till att 
skydda grupper med en ökad risk för 
svår influensasjukdom. Förutom alla 
över 65 års ålder och gravida bör per-
soner med vissa underliggande medi-
cinska tillstånd, som medför ökad 
risk, erbjudas influensavaccination. 
Riskgrupperna vaccineras kostnads- 
fritt i Region Skåne. Vaccinations-
rekommendationer och riskgrupps-
definitioner finns i Folkhälsomyndig-
hetens dokument Rekommendationer 
om influensavaccination till riskgrup-
per www.folkhalsomyndigheten.se/
contentassets/af9f68e3cb324aaf-
818f8e7d53132090/rekommenda-
tioner-influensavaccination-riskgrup-
per-18117.pdf
 Föregående vinters influensaepidemi 
var förhållandevis mild med färre 
sjuka jämfört med närmast tidigare 
säsonger. Det var framför allt en 
spridning av H1 influensa och denna 
följde sitt tidigare mönster och drab-
bade främst något yngre åldersgrup-
per. Fram på vårkanten började också 
influensa A av typ H3 att spridas men 
dock i mindre omfattning.

VACCINBRIST NYTT FENOMEN

Förra höstens vaccinationskampanj 
fick en olycklig start då det redan i 
november uppstod brist på influensa-
vaccin både i Sverige och i övriga 

Europa. Brist på influensavaccin har 
vi inte upplevt på länge så detta var 
en ny situation att hantera. Lokalt 
försökte Smittskydd Skåne tillsam-
mans med primärvårdsledning och 
andra berörda parter att göra en sam-
lad inventering av bristsituationen 
och vara behjälplig vid fördelning 
och prioritering av tillgängliga vac-
cindoser. På nationell nivå gick Folk-
hälsomyndigheten ut med riktlinjer 
för prioritering av riskpatienter som 
Region Skåne beslöt att följa. I detta 
ingick också ett tillfälligt uppehåll för 
personalvaccinationer. Vaccinsitua-
tionen löste sig dock efter hand på 
de flesta håll, och sammantaget vac-
cinerades klart fler personer i Skåne 
denna säsong jämfört med föregå-
ende. Vi vill här passa på att framföra 
ett tack till alla som hjälpte till att 
fördela vaccinet!
 Hur kommande vinters influensa 
kommer att drabba oss vet vi inte, 
men det finns mycket som tyder på 
att influensa av typen A(H3N2) kom-
mer att dominera. Denna influensatyp 
drabbar av erfarenhet äldre personer 
hårdare.

SÄSONGENS FYRA VACCINSTAMMAR

Inför varje säsong uppdaterar WHO 
de influensastammar som skall ingå i 
vaccinet för att det ska stämma med 
de influensavirus som cirkulerar. I år 
dröjde man med beslutet om vilken 
H3-stam som skulle ingå vilket fått 
till följd att vaccinproduktionen 
släpat efter något. Folkhälsomyndig-
heten har därför senarelagt vaccin-
starten ett par veckor. Årets influensa- 
vaccin innehåller följande fyra virus-
stammar:
- A/Brisbane/02/2018(H1N1) pdm09
- A/Kansas/14/2017 (H3N2)
- B/Colorado/06/2017 (B/Victoria)
- B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata)
Upphandlat säsongsinfluensavaccin 
för vuxna och barn från 3 år är  
Influvac Tetra®, och för barn 6 mån 
– 3 år Vaxigrip Tetra® från Sanofi 
Pasteur.
 Lokala riktlinjer samt beställnings-
rutiner och kampanjmaterial finns 
samlat på: https://vardgivare.skane.se/
vardriktlinjer/smittskydd/influensasa-
song/. Under influensasäsongen publi-
ceras här också veckovisa rapporter 
om influensaläget i Skåne.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/af9f68e3cb324aaf818f8e7d53132090/rekommendationer-influensavaccination-riskgrupper-18117.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/af9f68e3cb324aaf818f8e7d53132090/rekommendationer-influensavaccination-riskgrupper-18117.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/af9f68e3cb324aaf818f8e7d53132090/rekommendationer-influensavaccination-riskgrupper-18117.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/af9f68e3cb324aaf818f8e7d53132090/rekommendationer-influensavaccination-riskgrupper-18117.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/af9f68e3cb324aaf818f8e7d53132090/rekommendationer-influensavaccination-riskgrupper-18117.pdf
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/influensasasong/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/influensasasong/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/influensasasong/
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BASAL HYGIEN

TEXT: Josefine Thylefors

Basal hygien – lär och följ
Hur svårt kan det vara egentligen? Vi kan lära oss dansa zumba, vi kan uppdatera appar i våra 
telefoner. Vissa kan till och med förklara hur syrenivåer påverkar cellens ämnesomsättning! 
Borde vi inte också kunna lära oss att undvika att sprida smitta mellan patienter på våra  
vårdinrättningar? Hygiensjuksköterska Josefine Thylefors sjunger den basala hygienens lov, 
den äkta kärleken på lasarett.

Vårdrelaterade infektioner är den 
allra vanligaste formen av vårdskada, 
framför bland annat trycksår och 
fallskador. Omkring en tredjedel av 
de vårdrelaterade infektionerna är 
extra bittra eftersom de hade gått 
att undvika. Smittspridning i vården 
förekommer också i varierande ut-
sträckning, både i infektiös form och 
i form av ett tystare bärarskap av 
oönskade bakterier. Det handlar om 
allt från calici- och influensavirus till 
multiresistenta tarm- och hudbak-
terier som får spridning inom vård 
och omsorg på grund av bristande 
följsamhet till hygienrutinerna. För 
det handlar om rutiner, det är inte på 
något sätt okänt vad som ska göras 
för att förhindra smittämnen från att 
föras vidare från person till person. 
Här kommer nu ett gott råd från en 
hygiensjuksköterska: Den som har 
en vårdutbildning har lärt sig smitt-
vägarna – håll dem i huvudet genom 
hela karriären. Behärskar man smitt-
vägarna kan man nämligen också 
bryta dem. Socialstyrelsen har sedan 
2007, med en uppdatering 2015, 
reglerat personalens åtgärder för att 
undvika att den egna kroppen och 
framför allt händerna blir föremål 
för smittöverföring. Fritt utifrån före-
skriften innebär reglerna i patientnära 
moment:
• Händer inklusive naglar och under-

armar är utan kläder, smycken, 
förband och annat konstgjort ma-
terial och desinfekteras innan kon-
takt med patient och efter kontakt 
med patient eller med patientens 
närmiljö. 

• Naglarna är dessutom korta så att 
inte en miljon bakterier eller så får 
chans att trivas i skydd av nageln 
som en sköld mot rengöring och 
desinfektion. 

• Har patienten kräkningar och/eller 
diarré eller om händerna blivit 
smutsiga ska desinfektionen föregås 
av handtvätt efter patientkontakten.

• Handhygien utförs också före ett 
rent moment och efter ett orent 
moment. Riskerar man att komma 
i kontakt med kroppsvätskor an-
vänds undersökningshandskar i det 
momentet. Oavsett om handskar 
används i ett moment ska hand-
desinfektion utföras. 

• Arbetsdräkten är kortärmad och 
byts dagligen och därutöver vid 
behov. Arbetsdräkten skyddas med 
ett skyddsförkläde vid risk för 
kontakt med biologiskt material, 
det vanligaste exemplet är hudfla-
gor, och även vid risk för stänk av 
kroppsvätskor. 

This is it. Hur kan det då komma sig 
att följsamhetsmätningarna år efter 
år visar på att långt ifrån alla följer 
denna enkla rutin? 

TESTA PATIENTENS PERSPEKTIV

När en närstående eller vi själva blir 
patienter ser vi de vardagliga bris-
terna ännu tydligare än vad någon 
mätning kan vittna om: Sköterskan 
som använder samma par handskar 
till precis alla moment och oavsett 
om momenten innebär kontakt med 
kroppsvätska eller inte; läkaren som 
tar emot på mottagningen med vig-

selringen blänkande på ringfingret; 
barnmorskan som glömmer handdes-
infektionen innan cellprovstagningen 
och dessutom bär armbandsur. Vad 
mer i yrkesutövningen har de inte 
hängt med i, undrar jag, när detta 
enkla gått så förbi. Jag kan lova att 
det är långt svårare att lära sig kirur-
giska ingrepp, endokrinologiska ut-
redningar, omvårdnad av den kritiskt 
sjuke, triagering, vårdplanering eller 
vad som helst av de mycket kvalifice-
rade uppgifter som 24/7 utförs i vård 
och omsorg, än att lära sig reglerna 
för basal hygien. 

TA DITT ANSVAR

Chefer är såklart viktiga för att få 
följsamhet till basal hygien, men till 
syvende och sist handlar det om indi-
videns ansvar. Så ta ditt ansvar – läs 
Socialstyrelsens tre sidor korta och 
luftigt skrivna föreskrift 2015:10 
eller stycke två i denna text en gång 
till. Kontemplera över texten, till-
ägna dig reglerna genom att tänka 
igenom vilka moment just du har i 
ditt arbete. Diskutera med varandra 
i arbetsgruppen och över yrkesgrän-
serna. Och till sist - inbilla dig inte att 
någon på allvar kommer ragga upp 
dig om du inte bär din vigselring på 
vänster ringfinger. Det här är 2019, 
nätdejtingens och postantibiotikans 
era. Kärlek på lasarettet är att bry sig 
om att följa regler för att inte smitta 
sin patient!
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Kommande utbildningar: 
VÅRDHYGIEN

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR OM CALICI OCH INFLUENSA: Vårdhygien 
Skåne bjuder under november och december in till före-
läsningar om calici och influensa på sjukhusen i Region 
Skåne. Fokus är vårdrutiner som minskar risken för smitt-
spridning i samband med vård och behandling. Särskild 
vikt läggs vid att kunna identifiera patienter som riskerar 
att vara smittsamma, hur vi väljer vårdrumsplacering och 
vilka rutiner som gäller när isoleringsvård kan upphävas. 
Tyngdpunkten handlar om risker och rutiner i slutenvården, 
men all vårdpersonal är välkommen. Ingen föranmälan 
krävs och information om bland annat datum hittar du i 
utbildningskalendern på vardgivare.skane.se

21 NOVEMBER 2019 8.30 – 15.30 I LUND: VÅRDHYGIEN FÖR DIG SOM 

CHEF. Vårdhygien bjuder in till utbildningsdag för dig som 
är verksamhetschef, områdeschef, enhetschef eller mot-
svarande inom sjukhus och öppenvård lokaliserad inom 
Region Skåne. Program samt anmälan finns i utbildnings-
kalendern på vardgivare.skane.se

SMITTSKYDD SKÅNE

28-29 MAJ 2020 I LUND: Translation of recent advances in diag-
nostic methods to clinical microbiology and infectious di-
seases (ESCMID Postgraduate Education Course). Kursen 
syftar till att uppdatera deltagarna om nya diagnostiska 
metoder, stimulera framtida forskningssamarbeten samt 
erbjuda ett studiebesök till ett av Skandinaviens största 
kliniska mikrobiologiska laboratorier. 
Anmäl dig via: https://escmid.m-anage.com/_landing/Esc-
mid/Login.aspx?event=lund2020&app=

Följande grund- och fortsättningsutbildningar i smittspår-
ning vid STI ges under våren 2020. Anmälningsformulär 
dyker upp på hemsidan i sinom tid:

ONSDAGEN DEN 4/3 FORTSÄTTNINGSUTBILDNING I SMITTSPÅRNING. 
Eftermiddag, Tidskriften, Jan Waldenströms gata 5, SUS 
Malmö
ONSDAGEN DEN 1/4 GRUNDUTBILDNING I SMITTSPÅRNING.  
Heldag, Tidskriften, Jan Waldenströms gata 5, SUS Malmö
TORSDAGEN DEN 28/5 FORTSÄTTNINGSUTBILDNING I SMITTSPÅRNING. 
Eftermiddagen, Tidskriften, Jan Waldenströms gata 5, SUS 
Malmö

skåne

I slutet av oktober disputerade Carl-Johan Fraenkel, infek-
tionsläkare på SUS i Lund och hygienläkare på Vårdhygien 
Skåne, med avhandlingen On norovirus outbreaks and 
transmission in hospitals. Vinterkräksjuka, orsakad av no-
rovirus, är oerhört smittsamt och ställer till stora problem 
inom sjukvården. Genom att studera olika aspekter av 
sjukhusutbrott bidrar Carl-Johan Fraenkel nu med ny kun-
skap om vilka faktorer som styr utvecklingen av noroviru-
sutbrott och fördjupad förståelse av smittvägarna. Kunska-
pen kan leda till ett mer effektivt förebyggande arbete för 
att förhindra utbrott, vilket patienter, sjukvårdspersonal 
och vi på Vårdhygien är mycket tacksamma för.
 I mitten av november disputerar Kristina Trell, infek-
tions- och hygienläkare och tf enhetschef på Vårdhygien 
Skåne, med avhandlingen Clinical and molecular studies 
of beta-hemolytic streptococci. Betahemolytiska strep-
tokocker delas traditionellt in i grupper benämnda med 
bokstäver. Mest studerad är grupp A streptokocker (GAS) 
som orsakar både vanliga infektioner, till exempel halsfluss 
och rosfeber, samt mer allvarliga infektioner såsom barn-
sängsfeber och svåra hud- och mjukdelsinfektioner. Grupp 
C och G-streptokocker orsakar liknande infektioner som 
GAS. Under senaste decennierna har en ökning av infek-
tioner orsakade av grupp C och G-streptokocker noterats. 
I avhandlingen har aspekter kring sjukdomsmönster vid 
infektioner orsakade av betahemolytiska streptokocker 
studerats och ett utbrott kartlagts närmre – värdefull kun-
skap för såväl det kliniska som diagnostiska området.
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