
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Verksamhetsberättelse 

2018 
 

 
Smittskydd,  

Vårdhygien och  

Strama  

Region Skåne 

  



Verksamhetsberättelse 2018 
Område Smittskydd och Vårdhygien samt Strama 

 

 2 

Innehållsförteckning 
 
 

Inledning .................................................................................................................................................. 5 

 

Smittskydd Skåne ..................................................................................................................... 6 

 

Några viktiga smittskyddshändelser i Skåne 2018 .................................................................................. 6 

Mässling ...................................................................................................................................................... 6 

Gonorré ....................................................................................................................................................... 6 

Hepatit A ..................................................................................................................................................... 7 

Hepatit C ..................................................................................................................................................... 7 

Badsårsfeber ............................................................................................................................................... 7 

West Nile Feber .......................................................................................................................................... 7 

TBE ............................................................................................................................................................. 8 

Legionella ................................................................................................................................................... 8 

Invasiva grupp A-streptokocker (iGAS) ..................................................................................................... 8 

Multiresistenta bakterier (MRB) ................................................................................................................. 8 

 

Smittskyddsåret i Skåne ur ett epidemiologiskt perspektiv ..................................................................... 9 

 

Förebyggande arbete ............................................................................................................................. 10 

Hälsokontroll inför nyanställning inom vård eller vårdnära arbete .......................................................... 10 

Influensavaccinationskampanj .................................................................................................................. 10 

Influensavaccinbrist inför säsongen 2018-2019 ....................................................................................... 11 

Beredskap ................................................................................................................................................. 11 

ScandTick Innovation ............................................................................................................................... 11 

Kampanj för klamydiatest på 1177 ........................................................................................................... 11 

Kondomdistribution .................................................................................................................................. 11 

Projekt Kondomkunskap .......................................................................................................................... 12 

 

Deltagande i nätverk och expertgrupper ................................................................................................ 12 

 

Myndighetsutövning, utredningar, remissvar ........................................................................................ 12 



Verksamhetsberättelse 2018 
Område Smittskydd och Vårdhygien samt Strama 

 

 3 

Myndighetsutövning ................................................................................................................................. 12 

Utredningar och remissvar ........................................................................................................................ 12 

 

Information, kompetensutveckling, FoU ............................................................................................... 13 

Tidningen epi skåne .................................................................................................................................. 13 

Föreläsningar och utbildningar ................................................................................................................. 13 

Medarbetarnas kompetensutveckling........................................................................................................ 13 

Intern fortbildning ....................................................................................................................................... 13 

Extern fortbildning ...................................................................................................................................... 13 

Forskning och utveckling.......................................................................................................................... 14 

Vektorburna infektioner ............................................................................................................................... 14 

Antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning .......................................................................................... 14 

Tuberkulos och hiv ...................................................................................................................................... 14 

 

Publicerade vetenskapliga artiklar ......................................................................................................... 15 

 

Vårdhygien .............................................................................................................................. 16 

 

Smittutredningar som krävt vårdhygieninsatser .................................................................................... 16 

Sjukvården ................................................................................................................................................ 16 

Kommunal vård och omsorg..................................................................................................................... 17 

 

Förebyggande arbete ............................................................................................................................. 18 

Hygienronder 2018 ................................................................................................................................... 18 

Utbildningar 2018 ..................................................................................................................................... 18 

Infektionsverktyget – verktyg för monitorering och analys av vårdrelaterade infektioner och 

antibiotikaanvändning ............................................................................................................................... 18 

Rådgivning i samband med ny- och ombyggnation.................................................................................. 19 

Samarbete med förvaltningarna ................................................................................................................ 19 

Hygiendialoger ......................................................................................................................................... 19 

Regional hygienkommitté ......................................................................................................................... 19 

Koncernråd för patientsäkerhet ................................................................................................................. 19 

Regionservice ........................................................................................................................................... 19 

Folktandvården AB ................................................................................................................................... 19 



Verksamhetsberättelse 2018 
Område Smittskydd och Vårdhygien samt Strama 

 

 4 

Strama ....................................................................................................................................................... 20 

Upphandlingsgrupper ............................................................................................................................... 20 

Regionalt Vårdhandboksråd ..................................................................................................................... 20 

Skånes Digitala Vårdsystem ..................................................................................................................... 20 

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) ................................................................................................ 20 

Folkhälsomyndigheten .............................................................................................................................. 20 

Arbete med nationell städstandard ............................................................................................................ 21 

 

FoU och kompetensutveckling .............................................................................................................. 21 

Forskning .................................................................................................................................................. 21 

Undervisning på universitet och högskola ................................................................................................ 21 

Medarbetarnas kompetensutveckling........................................................................................................ 21 

Intern fortbildning ....................................................................................................................................... 21 

Extern fortbildning ...................................................................................................................................... 21 

 

Publicerade vetenskapliga artiklar ......................................................................................................... 22 

 

Strama Skåne ................................................................................................................................ 23 

 

Inledning ................................................................................................................................................ 23 

 

Strama Skånes insatser under 2018 ....................................................................................................... 23 

Slutenvårdsstramaarbete ........................................................................................................................... 24 

Öppenvårdsstramaarbete ........................................................................................................................... 25 

 

  



Verksamhetsberättelse 2018 
Område Smittskydd och Vårdhygien samt Strama 

 

 5 

Inledning 

Under 2018 har Smittskydd och Vårdhygien arbetat tillsammans med sjukvårdsförvaltningarna för att 

höja beredskapen inför vintersäsongen. En arbetsgrupp bildades under regionala hygienkommittén där 

representanter för infektionsklinikerna, chefläkare, Labmedicin, Smittskydd och Vårdhygien 

medverkade. Syftet med gruppen var bland annat att förbättra rutiner för hantering av patienter och 

provtagning, förbättra samordningen och informationsutbytet samt sprida goda exempel. Vårdhygien 

arbetade också ut mot kommunal vård och omsorg för att förbättra riktlinjer och rutiner för hantering av 

influensa. 

Influensavaccinationskampanjen inför säsongen 2018-2019 fick en besvärlig start då det uppstod brist 

på influensavaccin i hela landet. Region Skåne följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 

prioritering av riskpatienter för vaccination. Trots detta visar preliminära rapporter på att fler personer 

blev vaccinerade jämfört med 2017.  

I syfte att möta behovet av att uppnå delar av C-målet i juridik för ST-läkare i vårdhygien anordnade 

Område smittskydd och vårdhygien en nationell SK-kurs i juridik i maj 2018. För att möta behovet av 

att uppnå delar av A-målet för ST-läkare inom smittskydd och vårdhygien anordnade Område 

smittskydd och vårdhygien en nationell SK-kurs för ST-läkare inom alla specialiteter i samband med 

mötet Framtidens specialistläkare i Malmö.  

Under 2018 ökade förekomsten av personer som diagnosticerats med gonorré i Region Skåne, liksom i 

övriga storstadsregioner i Sverige. Ökningen har pågått i flera år och majoriteten ses hos gruppen män 

som har sex med män, men en ökning sker även bland kvinnor och män som smittats via heterosexuella 

kontakter. De flesta är smittade i Sverige. På grund av detta har Smittskydd vidtagit diverse åtgärder, 

vilka beskrivs längre fram i verksamhetsberättelsen.  

2018 bjöd också på ovanligt många fall av hepatit A jämfört med åren före. Tolv av fallen tillhörde ett 

nationellt utbrott och kunde kopplas till frysta jordgubbar. De många fallen av hepatit A föranledde stora 

vaccinationsinsatser i Region Skåne, bland annat i samband med att restauranggäster och barn i förskola 

exponerats.  

Inom Vårdhygien har ett stort arbete lagts ned på att stötta chefer och personal inom kommunal vård- 

och omsorg på grund av smittutredningar vid nya oväntade fall av främst den resistenta bakterien MRSA, 

men även av grupp A streptokocker och Clostridium difficile.  

Vårdhygien har som expertfunktion fortsatt tagit stor del i de stora ny- och ombyggnadsprojekten på 

Region Skånes sjukhusområden, framförallt i Helsingborg och Malmö.  

  



Verksamhetsberättelse 2018 
Område Smittskydd och Vårdhygien samt Strama 

 

 6 

Smittskydd Skåne 

Smittskydds uppdrag styrs av smittskyddslagen. Smittskyddslagen är till för att skydda befolkningen 

mot smittsamma sjukdomar samt att ge råd, stöd och behandling till individer som bär på, eller 

misstänkas bära på sådan sjukdom. Smittskydds arbete består av en mängd olika aktiviteter såsom 

strategisk rådgivning till vårdgivare, rådgivning till vårdpersonal, patienter och allmänhet, utbildning- 

och fortbildning, att ta fram rutiner, riktlinjer och kunskapsunderlag, epidemiologisk övervakning, 

utbrottsutredning, smittspårning och myndighetsutövning. 

Smittskydd samverkar med lokala, regionala och nationella myndigheter och organisationer, med 

regionens kommuner samt med övriga smittskyddsenheter i Sverige. Denna samverkan består bland 

annat i att medarbetare på Smittskydd Skåne deltar i en mängd olika nätverk, arbetsgrupper och forum 

regionalt och nationellt. 

Några viktiga smittskyddshändelser i Skåne 2018 

Mässling 
Ett mässlingsutbrott i Västra Götaland december 2017-januari 2018 visade på att mässling förekommer 

i samhället och att det kan få stora konsekvenser för vården då personal och patienter som inte är immuna 

kan riskera att smittas. Denna händelse föranledde att regiondirektören på Smittskydds inrådan 

beslutade alla Region Skånes medarbetare med patientnära arbete och som inte var immuna eller var 

osäkra på sin immunitet mot mässling skulle erbjudas gratis mässlingsvaccination. En stor 

immunitetsinventering genomfördes och alla som önskade bli vaccinerade erbjöds detta. Även icke-

immuna studenter i verksamhetsförlagd utbildning skulle erbjudas vaccination. Den Skånegemensamma 

rutinen för nyanställningsscreening som skrevs under i januari 2018 innehöll redan att 

immunitetskontroll för, och vid behov vaccination mot, mässling skulle genomföras vid nyanställning i 

Region Skåne. Under 2018 insjuknade enbart 3 personer, 2 vuxna och ett barn, i mässling i Skåne. Två 

av dem var ovaccinerade och den tredje hade okänt immunitetsstatus. Samtliga var smittade utomlands.  

Gonorré 

Den kraftiga ökningen av antalet gonorréfall har fortsatt under 2018. Majoriteten av fall återfinns i 

gruppen män som har sex med män men ökning av antal fall ses även bland kvinnor och män som 

smittats via heterosexuella kontakter. Liksom tidigare år är de flesta smittade i Sverige och av de som 

smittats utomlands har en stor andel smittats i Danmark följt av andra europeiska länder. Danmark har 

en betydligt högre förekomst av gonorré jämfört med Skåne och Sverige vilket gör att vår närhet till 

Köpenhamn kan förväntas påverka epidemiologin i Skåne. Under året har informationsträff om den 

ökade smittspridningen av gonorré ordnats för frivilligorganisationer och studenthälsan för att få hjälp 

med informationsspridning till grupper med ökad risk att smittas med gonorré. Tillsammans med 

Centrum för Sexuell Hälsa och Klinisk mikrobiologi har Smittskydd också arbetet för att utöka e-

tjänsten att beställa klamydia- och gonorrétest på 1177.se så att den också kan omfatta egenprovtagning 

i svalg och ändtarm. Under 2018 har Smittskydd Skåne tillsammans med Smittskydden i Stockholm och 

Västra Götalandsregionen (VGR) medverkat i möten med Folkhälsomyndigheten för att diskutera 

åtgärder för att möta den ökade smittspridningen av gonorré som också ses nationellt. 
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Hepatit A 

Under 2018 fick vi se mer än en fördubbling av antalet fall av hepatit A jämfört med 2017. Med 31 fall 

är detta det högsta antalet som noterats sedan 2003, vilket under året lett till omfattande 

smittskyddsåtgärder. Totalt 12 av dessa fall ingick i ett nationellt inhemskt utbrott kopplat till frysta 

importerade jordgubbar. Personerna hade smittats efter att ha förtärt jordgubbarna antingen i smoothies 

eller i dessert utan att bären hade upphettats i förväg.  

Hepatit A-viruset utsöndras med avföringen och kan på så sätt spridas via förorenad mat eller förorenat 

vatten. Viruset kan också överföras vid nära kontakt mellan personer, till exempel inom ett hushåll eller 

på förskola. Även smitta vid sexuell kontakt förekommer. Då viruset utsöndras under två veckor före 

symtomdebut innebär det att en infekterad person kan hinna föra smittan vidare till många personer 

innan personen själv vet att hen är sjuk. Det kan leda till omfattande spridning om den smittade t.ex. 

arbetar med livsmedel eller går i förskolan. Vid ett inträffat fall av hepatit A försöker man så snabbt som 

möjligt identifiera smittkällan och erbjuda exponerade personer vaccination med syftet att förhindra att 

de insjuknar. Under 2018 har flera sådana större vaccinationsinsatser gjorts i Skåne med gott resultat, 

bland annat i samband med att restauranggäster och förskolebarn har exponerat. 

Hepatit C 

Det smittskydds- och patientsäkerhetsarbete som startade 2017 och som syftade till att kontakta personer 

med hepatit C som tappat kontakten med infektionsklinik slutfördes under 2018. En utvärdering har 

påbörjats och hittills har ca 30 % av de som kontaktats via brev lämnat blodprov för att se om de 

fortfarande bär på hepatit C. Ca 190 personer har haft en kvarstående hepatit C infektion och har 

återupptagit kontakt med infektionsklinik för vidare utredning och behandling. Under året har 

Smittskydd tillsammans med representanter för alla infektionskliniker i Skåne haft möten för att 

samordna och erbjuda hepatit C-behandling via LARO-mottagningar och via kriminalvården. 

Riktlinjerna för blodsmitteprovtagning inom LARO har reviderats så att man regelbundet testar för 

hepatit C även med PCR-diagnostik för att identifiera dem som har en pågående infektion. 

Badsårsfeber 

I det bräckta vattnet kring Skånes kuster finns vibrio-bakterier naturligt förekommande. När 

vattentemperaturen går över 20° C gynnas deras tillväxt. Förra årets långa period av hög värme 

resulterade i flera fall av sårinfektion och sepsis, så kallad badsårsfeber, orsakade av dessa 

vibriobakterier som kommer in i kroppen om man badar med sår. Särskilt utsatta är äldre personer eller 

personer med nedsatt immunförsvar. Infektionen kan ge allvarlig hud och mjukdelsinfektion och vara 

livshotande om inte rätt behandling sätts in i tidigt skede. Vibriobakterierna kan också orsaka mindre 

dramatisk infektion såsom hörselgångsinflammation.  I Skåne diagnostiserades totalt 36 fall av vibrio-

infektion under 2018 varav 26 fall smittade i Sverige, de flesta kring Skånes kuster. 

West Nile Feber 

Tre personer diagnostiserades med West Nile feber i Skåne under 2018. Samtliga hade förvärvat smittan 

i samband med resa i Centraleuropa. West Nile feber-viruset sprids genom myggbett och myggorna 

infekteras genom blodmål från infekterade fåglar. West Nile feber finns i delar av södra och östra Europa  

och har på senare år spridits till nya områden i Europa. 2018 var det ovanligt stor spridning av sjukdomen 
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i Europa och för första gången hittades smittade fåglar i Tyskland, även i norra Tyskland. Ett par hästar 

smittades också i mellersta Tyskland. Varmare klimat gynnar spridningen av West Nile feber-viruset 

och underlättar etablering av sjukdomen i nya områden. De senaste åren har forskare vid SVA påvisat 

myggarter som är kompetenta bärare av West Nile feber i Skåne vilket kan betyda att sjukdomen i 

framtiden även har potential att spridas till södra Sverige. 

TBE 

Totalt diagnostiserades 11 fall av TBE i Skåne men endast fem kunde med säkerhet sägas vara smittade 

i Skåne. För två fall kom smittan antingen från nordöstra Skåne eller Bleking och för fyra fall var smittan 

hämtad från kända riskområden i övriga Sverige. Även om totalantalet smittade i Skåne är på 

motsvarande nivå som de senaste åren så är de fem fallen som smittades i Skåne smittade i nya ej tidigare 

kända riskområden för TBE. Dessa nya områden är Järavallens strövområde söder om Landskrona, 

skogen strax norr om Åhus och skogarna runt S:t Olof på Österlen. 

Legionella 

Legionellapneumonier drabbar ofta immunosupprimerade patienter och kan ha ett allvarligt förlopp. 

Antalet legionellafall i Skåne har de senaste åren legat på drygt 25, så även under 2018. Under året 

rapporterades ovanligt många, ett 40-tal, fall av legionella longbeachae i Sverige, varav ca hälften i 

Stockholmstrakten. I dessa fall misstänktes smittan ha skett via torr blom- och trädgårdsjord, ett 

fenomen välkänt från exempelvis Australien. Några sådana fall observerades dock inte i Skåne, men 

kan vara viktigt att hålla i åtanke inför kommande varma somrar. Nedvätning av blomjord före hantering 

rekommenderas. 

Invasiva grupp A-streptokocker (iGAS) 

Förutom en årstidsvariation så finns en viss cyklicitet med toppar med vissa års mellanrum.  2018 var 

ett sådant år där Skåne dessutom hade flest fall sedan iGAS blev anmälningspliktig sjukdom 2000. 

Samma trend sågs också generellt i Sverige. Samtidigt med ökat antal fall visar subtypning av 

streptokockerna en dominans av varianten emm1. Denna är förknippad med allvarligare sjukdomsbild. 

Under 2018 utreddes ett utbrott på ett äldreboende SÄBO där både boende och personal hade svåra 

streptokockinfektioner.  

Multiresistenta bakterier (MRB) 

Under året har Smittskydd och Vårdhygien tagit fram nya rekommendationer för MRB-provtagning i 

vården. Situationer med ökad risk för att vara bärare av MRB gäller som tidigare vård på utomnordiskt 

sjukhus.  Nu har även längre vistelse i högendemiska länder lagts till; Asien, Afrika, Mellanöstern samt 

Syd- och Centralamerika. Totalt sett sker en ökning av MRB, framför allt för MRSA och ESBL med en 

ökad förekomst i kliniska odlingar. För VRE och ESBLcarba upptäcks dessa i samband med provtagning 

efter att ha vårdats på sjukhus utomlands. Ofta ses en kombination av flera multiresistenta bakterier, 

även multiresistenta Acinetobacter och Pseudomonas hos samma patient. Under året har också 

colistinresistens upptäckts hos utlandssmittade. 
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Smittskyddsåret i Skåne ur ett epidemiologiskt perspektiv 

Totalt anmäldes 11 496 fall av anmälningspliktig sjukdom till Smittskydd Skåne under 2018. Det är 

visserligen 506 fall (4 %) fler än året innan men denna ökning kan helt och hållet tillskrivas osedvanligt 

många influensafall under vårvintern. Fallen fördelar sig enligt figur 1 på nästa sida. Klamydian står för 

mer än en tredjedel av alla anmälda fall trots att den minskar. Även campylobakterna minskar medan 

framför allt gonorré, hepatit A, EHEC och invasiva grupp A-streptokocker ökar. För de olika 

kategorierna i figur 1 nedan kan 2018 sammanfattas enligt följande: 

 Magtarm-infektioner: Efter ett toppår med inhemsk spridning av campylobacter 2016 har 

totalantalet mag-tarmsmittor minskat år för år. Antalet fall av EHEC ökade emellertid åter 

2018. Ett par stora nationella utbrott gav inga större avtryck i Skåne utan det rörde sig snarare 

om många olika, mindre kluster och isolerade fall utan tydliga samband. Antalet hepatit A-

fall var det högsta sedan 2003. Smittade jordgubbar från Polen orsakade många fall både i 

Skåne och övriga Sverige men tack vare omfattande insatser med smittspårning, information 

och profylax kunde smittkedjorna brytas. 

 Blodburna infektioner: Hepatit B och C fortsätter att minska i antal. En iakttagelse från 

sprututbytet i Malmö är att ett skifte skett bara de senaste åren, från att de flesta brukarna 

tidigare var immuna mot hepatit B på grund av genomgången infektion, till att de flesta nu är 

immuna tack vare genomgången vaccination. Endast fem fall av akut hepatit B-infektion 

anmäldes under 2018, inget av dessa bland personer som injicerar droger. Antalet hiv-fall 

ökade till det högsta antalet sedan början av 1990-talet. Såväl utlands- som inhemskt smittade 

ökar. I en omfattande smittspårning i Skåne kunde fyra heterosexuellt smittade personer 

länkas samman i en smittkedja. 

 Sexuellt överförbara infektioner: Medan såväl prevalens som incidens för klamydia 

långsamt minskar, ökar förekomsten av gonorré. 2018 anmäldes 342 fall av gonorré vilket 

är en ökning med 17,5 % jämfört med 2017, det vill säga samma procentuella ökningstakt 

som mellan 2016 och 2017. Nästan 60 % av fallen återfinns i gruppen MSM. Antalet personer 

som provtar sig för klamydia och gonorré ökar något men fler fall av båda infektionerna hade 

kunnat behandlas och smittkedjor brutits om fler unga män förmåddes provta sig. 

 Antibiotikaresistenta bakterier: Bärarskap och sjukdom av multiresistenta bakterier 

(MRB) är troligen den största smittskyddsutmaningen framgent. Antalet kliniska fall som 

orsakas av bakterier med nedsatt känslighet för antibiotika fortsätter att öka. Smittspridning 

av dessa bakterier i vården hålls fortfarande på en mycket låg nivå tack vare medvetenhet och 

goda hygienrutiner. Nära nog totalt antibiotikaresistenta stammar florerar i vår omvärld och 

den dag de kommer till Skåne vill det till att dessa rutiner fungerar. 

 Luftvägsinfektioner: Antalet rapporterade fall av influensa nästan fördubblades mellan 

2017 och 2018 (1 325 respektive 2 256) där framför allt mycket influensa B sänkte 

skåningarna under vårvintern 2018. Influensasäsongen 2018/2019 håller sakta på att ebba ut 

men trots tillfällig brist på influensavaccin, eller kanske tack vare att så många vaccinerade 

sig att en brist uppstod, verkar denna senaste säsong bli tämligen måttfull. 

 Invasiva bakteriesjukdomar: Att notera om övriga smittor är framför allt det höga antalet 

invasiva infektioner med grupp A-streptokocker. Av totalt 150 fall hade 27 mycket 

allvarliga manifestationer i form av toxic shock syndrome eller nekroticerande fasciit. 
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För mer sammansatt statistik hänvisas till vår hemsida www.skane.se/smittskydd under 

fliken ”Smittskydd statistik” i högerspalten under ”relaterat”. 

 
Figur 1. Antalet diagnoser per diagnosgrupp i Skåne 2018 

Förebyggande arbete 

Hälsokontroll inför nyanställning inom vård eller vårdnära arbete 

I januari 2018 undertecknades en Skånegemensam rutin för nyanställningsscreening. Samtliga 

förvaltningar inom Hälso- och sjukvård samt företrädare för Smittskydd, Vårdhygien och företagshälso-

vården har deltagit i arbetet som därmed blivit djupt förankrat. Den nya rutinen ersätter flera olika lokala 

rutiner, där den största förändringen handlar om att tuberkulosvaccination utgår. Å andra sidan 

tillkommer immunitetskontroll för, och vid behov vaccination mot, mässling. Även rutinen för 

hälsokontroll av studenter i verksamhetsförlagd utbildning inom vården i Region Skåne uppdaterades 

under året. 

Influensavaccinationskampanj 

Influensasäsongen 2017-2018 var intensiv med omfattande smittspridning och många sjuka. För 

ovanlighetens skull dominerades den nästan helt av influensa B. Epidemin kulminerade i mitten av 

februari men det var aktivitet ända fram till början av maj. Vaccinationstäckningen bland personer över 

65 år landade runt 55 % vilket är i nivå med tidigare säsonger. 

http://www.skane.se/smittskydd
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Influensavaccinbrist inför säsongen 2018-2019 

Årets vaccinationskampanj fick en besvärlig start då det uppstod brist på influensavaccin i hela landet. 

Bakgrunden var en ökad efterfrågan på vaccin i Europa i kombination med leveransproblem av 

upphandlat vaccin. Region Skåne beslöt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 

prioritering av riskpatienter för vaccination. Smittskydd Skåne sammankallade primärvård och övriga 

berörda parter till telefonmöten för gemensam inventering och fördelning av tillgängliga doser. 

Preliminärt visar data på att fler personer ändå blev vaccinerade denna säsong jämfört med tidigare. 

Beredskap 
Smittskydd har hållit arbetsgruppsmöten inom området IHR (Internationella hälsoreglementet) för 

Malmö och Helsingborgs hamn samt Malmö Airport. Medarbetare på Smittskydd deltog i ett nationellt 

möte om IHR arrangerat av FoHM i december 2018. En medarbetare deltog som observatör i en IHR-

övning på Arlanda Airport. 

 

Under 2018 har medarbetare på Smittskydd tillsammans med medarbetare inom verksamheten KSM 

(Region Skånes enhet för Krisberedskap, Säkerhet och Miljöledning) påbörjat ett arbete med att 

uppdatera Region Skånes epidemi- och pandemiplan.  

 

Medarbetare på Smittskydd har under 2018 deltagit i Region Skånes Katastrofmedicinska råd. 

ScandTick Innovation 

31 augusti 2018 upphörde det treåriga skandinaviska EU-interreg V-projektet Scandtick innovation som 

Region Skåne bland annat genom Smittskydd Skåne varit en del av. Övergripande målet för projektet 

har varit att via nätverk och samarbete mellan de skandinaviska länderna arbeta för minskad 

sjukdomsbörda av fästingburna infektioner. Extern revison av projektet har skett som gett projektet gott 

betyg. Inom ramen för projektet har en e-learning för skolelever tagits fram för att ge kunskap om hur 

man kan både njuta av naturen och skydda sig mot fästingar och fästingburna infektioner. 

Utbildningsmaterialet har börjat spridas till skolor i Skåne. 

Kampanj för klamydiatest på 1177 

Under 2018 genomfördes på Smittskydd Skånes initiativ en kampanj för att göra regionens e-tjänst att 

beställa klamydiatest via 1177.se känd. Primära målet var att få fler unga män att testa sig för klamydia. 

Under tre veckor skedde annonsering i Facebook och Instagram flöden riktat till personer mellan 15-30 

år. Under andra halvåret genomfördes också en sökordsmarknadsföring med syfte att synliggöra e-

tjänsten vid sökningar på nätet efter klamydiatest.  

Kondomdistribution 

Sedan 2012 har Smittskydd Skåne årligen fått medel av HSN för att distribuera gratis kondomer och 

glidmedel till verksamheter utanför Region Skåne. Lådor med kondomer och glidmedel kan beställas 

utan kostnad av skolor och verksamheter inom socialt arbete runt om i Skåne som har ungdomar och 

unga vuxna som sin målgrupp. Under 2018 distribuerades ca 345 840 kondomer och glidmedel.  
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Projekt Kondomkunskap 

Under 2018 fick Smittskydd Skåne medel av HSN för att driva projektet Kondomkunskap, vilket hade 

som mål att arbeta för ökad kondomanvändning och annan säkrare sex-praktik bland ungdomar och 

unga vuxna i åldrarna 15-29 år i Skåne. För att uppnå detta var projektets aktiviteter inriktade mot att 

på olika sätt förbättra förutsättningarna för personal inom socialt arbete och elevhälsovård, som möter 

ungdomar och unga vuxna i Skåne, att arbeta kring säkrare sex. Bland annat hölls ett flertal 

utbildningsdagar om att arbeta med kondomer och säkrare sex samt spridning av metodmaterial. 

Smittskydd Skåne har även inom ramen för projektet samverkat med Centrum för sexologi och 

sexualitetsstudier vid Malmö universitet, Malmö stad och RFSU Malmö för att arrangera 

heldagskonferensen Sexualitet och socialt arbete, där 400 personer var anmälda. Projektledaren Ida Hall 

har även varit samordnare för det nationella ”Nätverket för SRHR i socialt arbete” som verkar för att 

lyfta frågor kring sexuell hälsa inom socialt arbete. Vidare har Smittskydd Skåne arrangerat fyra 

föreläsningar inom serien FORUM Sexuell hälsa, i samarbete med Centrum för sexuell hälsa.  

Deltagande i nätverk och expertgrupper 
Smittskydd Skånes medarbetare har deltagit i en mängd olika nätverks- och expertgrupper, både lokalt 

och nationellt, under 2018. Några exempel är: Strama Skåne, terapigrupp vaccin i Region Skåne, 

expertgrupp smittsamma sjukdomar Region Skåne, smittskyddssjuksköterskeföreningens styrelse, 

smittskyddsläkarföreningens styrelse, Folkhälsomyndighetens nationella grupp för smittskydds-

samordning, Folkhälsomyndighetens nationella grupp för samordning av antibiotikafrågor, 

Folkhälsomyndighetens arbetsgrupp om screening för resistenta bakterier samt Jordbruksverkets 

arbetsgrupp för MRSA och gris.   

Myndighetsutövning, utredningar, remissvar 

Myndighetsutövning 

Totalt har 898 paragrafärenden hanterats under 2018. Liksom tidigare har majoriteten av dessa rört 

personer som inte kommit för provtagning i smittspårningsärenden och personer som smittspårare ej har 

kunnat identifiera eller kontakta. I nio fall har paragrafärendena lett till ansökan hos förvaltningsrätten 

om tvångsprovtagning. Fyra av dessa kunde återkallas innan domslut. Övriga fem bifölls. Av dessa gick 

tre personer för frivillig testning och i två fall gjordes polishandräckning. 

Utredningar och remissvar 

Nationell upphandling av vacciner inom barnvaccinationsprogrammet 2018. Per Hagstam ingick i 

expertgruppen. 

Synpunkter från Region Skåne på EU-kommissionens förslag till Rådets rekommendation om stärkt 

samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination (COM (2018) 244 final).   

Initiativärende från Liberalerna i Region Skåne om åtgärder för att minska risken för mässlingsutbrott i 

Skåne, dnr 1800040 
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Information, kompetensutveckling, FoU 

Tidningen epi skåne 

Tidningen utkom med tre nummer 2018. Epi skåne utges av Smittskydd, Vårdhygien och Strama och 

behandlar aktualiteter inom de tre områdena samt redovisar statistik. Upplagan på 2 700 exemplar går 

ut till samtliga enheter inom skånsk sluten- och öppenvård samt till kommunernas skolsköterskor och 

miljö- och hälsoskyddskontor.  

Föreläsningar och utbildningar 

Smittskydd Skåne har under 2018 anordnat och deltagit i en rad olika föreläsningar och utbildningar. 

Exempel på sådana utbildningsinsatser är: 

 Smittskyddsseminarium för primärvården i Region Skåne, föreläsningarna hölls i Malmö, 

Helsingborg och Kristianstad. 

 Föreläsningar för sjuksköterskestudenter på Malmö Högskola om tuberkulos. 

 Föreläsning för blivande miljövetare vid Lunds universitet om smittskydd. 

 Smittskydd Skåne var medarrangör till Temadag om vaccinationer inom barnprogrammet i 

Malmö den 13 november tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Kunskapscentrum för 

barnhälsovård. 

 Utbildning om BCG-vaccination för BHV-sjuksköterskor tillsammans med KC BHV. 

 Seminarium om PrEP för hiv på Malmö Pride i juni. 

 CBRNE utbildning för poliser på Revingehed. 

 Uppstartsmöten influensavaccinationskampanjen för primärvården i Malmö, Helsingborg 

och Kristianstad under oktober. 

 Temakväll om influensa för allmänheten på VC Granen i november. 

 Föreläsning om äldrevaccination för Regions Skånes pensionärsråd i december. 

 Grundutbildning i smittspårning har hållit vid två tillfällen under 2018. 

 Utbildning för smittspårare i användande av sociala medier i smittspårningsarbetet. 

 Informationsträff för frivilligorganisationer om den kraftiga ökningen av gonorré. 

 Ny utbildning i smittskydd och vårdhygien vid FSL-dagarna, Framtidens Specialistläkare. 

 Nationell kurs i juridik för ST-läkare inom vårdhygien.  

Medarbetarnas kompetensutveckling 

Intern fortbildning 

Vid verksamhetens arbetsplatsträffar under 2018 har fortbildning med både interna och externa 

föreläsare, inom olika relevanta områden för smittskydd, arrangerats.  

Extern fortbildning 

Under 2018 har Smittskydd Skånes medarbetare deltagit i flertalet utbildningar, möten samt konferenser 

och med det utvecklat sin kompetens och fyllt på sin kunskapsbank. Några exempel är vårmöte för 

Svensk Smittskyddssjuksköterskeförening (3SF) i Umeå med tema vektorburna infektioner, Nationell 

smittskyddskonferens i Stockholm, smittskyddsläkarföreningens vårmöte i Sigtuna, Region 52-möte 

tillsammans med Stockholm och Västra Götaland om hiv och STI, Region 54-möte med Stockholm, 
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VGR och Västerbottens smittskydd om hepatiter som arrangerades i Malmö, ECCMID i Madrid, 

ESCAIDE på Malta, NordTick på Åland, Folkhälsomyndighetens vaccinationsdag, Folkhälso-

myndighetens influensadag, Folkhälsomyndighetens tuberkulosdag samt anordnade det första nationella 

tuberkulosmötet våren 2019. 

Forskning och utveckling 

Vektorburna infektioner 

En medarbetare är bihandledare för en doktorand vid Linköpings universitet, tillika arbetskamrat, på 

området vektorburna CNS-infektioner i Skåne. 

Antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning 

Två medarbetare har medverkat i utvecklingen av SmiNet3 som är ett nationellt anmälnings-, 

hanterings- och övervakningsverktyg för samtliga smittskyddsenheter i Sverige samt Folkhälso-

myndigheten. 

Tuberkulos och hiv 

En medarbetare deltar sedan 2014 i samarbete med Lunds Universitet i ett prospektivt forskningsprojekt 

om infektionssjukdomar i Etiopien. Deltagandet innebär handledarskap av en doktorand, kliniskt 

hemmahörande på infektionskliniken i Kristianstad. Under 2018 resulterade det i en vetenskaplig 

publication “Performance of QuantiFERON-TB Gold Plus for detection of latent tuberculosis infection 

in pregnant women living in a tuberculosis- and HIV-endemic setting”. 

Samme medarbetare har medverkat i forskning om behandling av tuberkulosinfektion hos asylsökande 

vilket resulterade i följande publikation under 2018, ”High rate of latent tuberculosis treatment 

completion in immigrants seeking asylum in Sweden”.  
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Vårdhygien 

Vårdhygien är Region Skånes expertfunktion i vårdhygieniska frågor. Vårdhygiens övergripande mål 

är att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning i vården. 

Detta uppnås bland annat genom daglig rådgivning till vårdpersonal, övrig personal och chefer, 

strategisk rådgivning till chefer och tjänstemän i Region Skåne, upprättande av vårdhygieniska riktlinjer, 

utbildning och fortbildning, epidemiologisk övervakning samt deltagande i nätverk och arbetsgrupper. 

En fortsatt utveckling av det vårdhygieniska arbetet mot kommunal vård och omsorg i Skåne har skett i 

samråd med de sex nätverk av medicinskt ansvariga sköterskor (MAS) som etablerades under 2015. För 

att möta sjukvårdens förändring mot att bedriva alltmer vård i hemmiljö har en intern arbetsgrupp bildats 

inom Vårdhygien. Den består av de hygiensjuksköterskor som arbetar med kommunal vård och omsorg 

i hemmiljö och hygiensjuksköterskor som arbetar med avancerad sjukvård i hemmet.  

De stora ny- och ombyggnationerna som pågår på sjukhusområdena i Helsingborg och Malmö har krävt 

omfattande insatser från Vårdhygiens medarbetare under 2018. Även i andra delar av sjukvården har 

behovet av ändamålsenliga lokaler blivit allt tydligare.  

Under 2018 har nya rutiner med kontrollodlingar inom endoskopiverksamheterna i Region Skåne införts 

för att stärka de vårdhygieniska rutinerna.  

Smittutredningar som krävt vårdhygieninsatser 

Sjukvården 

Under 2018 utfördes drygt 70 smittutredningar kring nya oväntade fall av resistenta bakterier i skånsk 

sjukvård. Majoriteten av dessa gjordes med anledning av MRSA.  

Under vintersäsongen 2017-2018 drabbades fyra patienter som vårdats på barnkliniken, SUS Lund, av 

vankomycinresistenta enterokocker (VRE). Samtidigt pågick ett stort VRE-utbrott i andra delar av 

Sverige med drygt 100 infekterade patienter. Epidemiologisk typning visade dock att VRE-stammen i 

Lund inte var samma som i det stora svenska utbrottet. Utbrottsgrupp bildades omgående och 

verksamheten genomlystes noggrant. Tillsammans med verksamheten skärptes hygienrutinerna och 

screeningodlingar av alla patienter på avdelningen infördes. Smittspridningen stoppades av efter införda 

rutiner och inga ytterligare fall identifierades. Smittspridningen anmäldes till IVO av chefläkare enligt 

Lex Maria.    

Under 2018 upptäcktes ytterligare smittspridning av VRE hos fyra patienter som vårdats på två olika 

avdelningar inom intensivvården på SUS, både i Lund och Malmö. Trots omfattande utredning 

uppdagades varken smittkällan eller spridningsvägen mellan de två avdelningar, Lund respektive 

Malmö. Screeningodlingar och skärpta hygienrutiner infördes och inga fler fall kunde identifieras. 

Epidemiologisk typning visade ingen samhörighet med andra kända utbrott.  

Införandet av kontrollodlingar inom endoskopisk verksamhet identifierade växt över befintliga 

gränsvärden inom ett flertal verksamheter vilket lett till förbättringsförslag från Vårdhygien. Vid en 

verksamhet isolerades höga nivåer av både tarm- och miljöbakterier i odlingar tagna från rena cystoskop. 

Bland annat identifierades Salmonella från ett av cystoskopen. Fynden var så pass alarmerande att en 
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utbrottsgrupp bildades och efter genomgripande åtgärder kunde rena cystoskop säkerställas. Ingen 

smittspridning till patienter kunde identifieras.   

Under 2018 konstaterades smittspridning av MRSA 032 på verksamhetsområde infektionssjukdomar på 

SUS Malmö med totalt sex konstaterade fall. MRSA 032 har orsakat stora utbrott på sjukhus runt om i 

världen, varför en utbrottsgrupp initierades. En större smittspårning genomfördes med provtagning av 

ett hundratal patienter. Epidemiologisk typning bekräftade smittspridning i de sex fallen. En så 

kallad ”Sit-in” genomfördes, vilket innebär att Vårdhygien under en dag följer med och iakttar 

vårdarbetet på en vårdenhet i syfte att hitta och ge förslag på förbättringsområden. Ett flertal 

förbättringsåtgärder vidtogs. Vidare erhöll all personal en fördjupad utbildning i Vårdhygien. 

Smittspridningen anmäldes till IVO av chefläkare enligt Lex Maria. Ytterligare nio besläktade fall av 

MRSA 032 har därefter konstaterats och genererat smittspårningar utan att säkra samband kunnat 

påvisas. 

Kommunal vård och omsorg 

Inom kommunal vård och omsorg genomfördes totalt 24 MRSA-utredningar under 2018, varav fyra 

med spridning inom särskilt boende/korttid och en med spridning inom ordinärt boende.  

En smittutredning av Grupp A streptokocker med spridning till tre patienter samt personal inom ett 

särskilt boende. I detta fall bildades utbrottsgrupp och två hygienronder genomfördes tillsammans med 

verksamheten.  

En smittspridning inom en kortidsenhet med Clostridium difficile av en typ som tidigare orsakat utbrott 

i vården i Region Skåne, där flera patienter smittades. Utbrottsgrupp bildades och två hygienronder 

genomfördes tillsammans med verksamheten.  

Flera utbrott av skabb har också inträffat i den kommunal vård- och omsorgen. Inom särskilda boenden 

har det förekommit 14 utbrott och på korttidsboenden ett utbrott. Inom ordinärt boende i hemtjänst har 

det förekommit sju utbrott varav ett endast omfattade personal i en hemtjänstgrupp. Utbrotten har varit 

långvariga, framför allt på särskilda boenden där diagnosen varit svårställd och behandlingen 

svårgenomförbar. Som ett led i arbetet har Vårdhygien uppdaterat sina rådgivande dokument om skabb.  

Det har förekommit utbrott av både influensa A och B där både patienter och personal insjuknat. 

Smittspridning har skett främst på särskilda boenden, men även på en korttidsenhet under perioden 

januari-februari 2018. Under slutet av året tillförde Läkemedelsrådet Tamiflu till den kommunala 

hemsjukvårdens bassortiment, efter inrådan från Vårdhygien. I förebyggande syfte erbjuder 

kommunerna Malmö, Lund och Östra Göinge numera influensavaccination till personal.  

Vårdhygien har fortlöpande arbetat med att utveckla riktlinjerna för influensa inom den Kommunala 

vården och omsorgen och sitter med i Region Skånes influensagrupp tillsammans med representanter 

från övriga Vårdhygien samt verksamhetsansvariga chefer och läkare. Vårdhygien har tagit fram en 

powerpoint-utbildning om influensa för personal inom vård och omsorg som är tillgänglig via 

Vårdhygiens hemsida. 
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Förebyggande arbete 

Hygienronder 2018 

Syftet med hygienronder är att tillsammans med avdelningschef och utsedd personal, gå igenom 

förutsättningar för att kunna bedriva vård med en god hygienisk standard samt att identifiera goda 

exempel och vårdhygieniska förbättringsområden. Under 2018 genomförde Vårdhygien 342 

hygienronder varav 130 på sjukhusens somatiska avdelningar och 212 inom sjukhusens mottagningar, 

primärvård eller barn- och mödrahälsovård (inklusive ungdomsmottagningar). Inom kommunal omsorg 

har hygienronder genomförts inom alla sex nätverksområden i Skåne och vi har besökt 15 kommuner 

under året. Vårdhygien har genomfört 13 hygienronder på särskilda boenden och fyra på korttidsenheter. 

Fyra av ronderna har genomförts som en uppföljning efter en smittspårning.  

Utbildningar 2018 

Under 2018 har Vårdhygiens medarbetare anordnat olika former av fortbildningar vid en stor mängd 

tillfällen för vård- och omsorgspersonal, städpersonal, servicemedarbetare och annan personal i Region 

Skåne samt i kommunal vård och omsorg. Under hösten 2018 genomfördes en ST-utbildning i samband 

med kongressen Framtidens Specialistläkare i Malmö. Kursen var välbesökt och fick god utvärdering. 

Undervisning har också getts till blivande operations-, intensivvårds- och ambulanssjuksköterskor, 

Region Skånes AT- och ST-läkare samt under kliniskt basår för sjuksköterskor. 

Sedan hösten 2013 erbjuder Vårdhygien fortbildning i vårdhygien för chefer inom skånsk sjukvård. 

Syftet med fortbildningen är att ge grundkunskaper, praktiska såväl som teoretiska, inom området 

vårdhygien, med fokus på chefens roll. Under 2018 genomfördes utbildningen gemensamt för både 

Sjukhusens och Primärvårdens chefer vid två tillfällen.   

Vårdhygiens medarbetare har även undervisat kring vårdhygieniska principer, smittvägar och 

smittförebyggande åtgärder för sjuksköterske- och läkarstudenter vid Lunds Universitet samt för 

nyanställd vårdpersonal i Region Skåne. 

Utbrott av endoskopirelaterade infektioner finns beskrivna, varav merparten skulle kunnat förhindras 

genom förbättrade desinfektionsprocesser som systematisk övervakades. Det är av största vikt att 

kontinuerligt kontrollera endoskop och diskdesinfektorer för värmekänsliga instrument för att förhindra 

vårdrelaterad smitta. Under 2018 har nya rutiner med kontrollodlingar inom endoskopiverksamheterna 

i Region Skåne införts och utbildningar genomförts för att stärka de vårdhygieniska rutinerna.  

Infektionsverktyget – verktyg för monitorering och analys av vårdrelaterade 

infektioner och antibiotikaanvändning 

Under 2018 har medarbetare i Vårdhygien i samråd med Strama verkat för en fortsatt implementering 

och utveckling av Infektionsverktyget i Region Skånes sjukvårdsförvaltningar. Under året har 

verksamheterna alltmer fokuserat sitt utvecklingsarbete på införandet av ett nytt sammanhållet 

journalsystem (SDV) och det är i nuläget lite oklart hur infektionsverkstyget och SDV bäst används i 

framtiden.  
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Rådgivning i samband med ny- och ombyggnation 

Under de närmaste åren planeras och genomförs stora om- och nybyggnadsprojekt inom vården i Region 

Skåne. Vårdhygien deltar i och följer planeringsprocessen för såväl rivning, nybyggnation och 

ombyggnation för att belysa de frågor som är viktiga ur ett vårdhygieniskt perspektiv. Vårdhygien 

arbetade under 2018 med både projekten kring nya sjukhuset i Helsingborg (NSH) samt i ännu högre 

utsträckning med nya sjukhuset i Malmö (NSM).  

Samarbete med förvaltningarna 

Vårdhygien har under året deltagit i respektive sjukvårdsförvaltnings hygienråd/-kommitté där strategier 

för arbetet med vårdhygieniska frågor i förvaltningarna diskuteras. Vårdhygien är också representerat i 

Region Skånes Koncernråd för patientsäkerhet.  

Hygiendialoger 

Arbetet med hygiendialoger har fortsatt under 2018 inom sjukvårdsförvaltningarna SUS, Sund och Kryh. 

Vårdhygien har i hygiendialogerna fokuserat på de brister och diskussionspunkter som framkommit i 

tidigare hygiendialoger för att stärka verksamheterna i deras förbättringsarbete. 

Regional hygienkommitté 

Under 2018 hade regional hygienkommitté tre möten under ledning av enhetschef från Vårdhygien. De 

större frågor och projekt som regional hygienkommitté fokuserade på under 2018 var bland annat att 

förbättra beredskapen för kommande influensasäsong via en arbetsgrupp. En annan arbetsgrupp tog fram 

en broschyr rörande handeksem för vårdpersonal i syfte att minska risken för vårdrelaterade infektioner. 

Broschyren ”Vårda dina händer – Händerna är viktiga i vården” finns tillgänglig för nedladdning vid 

Vårdhygien Skånes hemsida.  

Koncernråd för patientsäkerhet 

 
Enhetschefen för hygienläkarna har representerat Vårdhygien i Koncernråd för patientsäkerhet. Olika 

frågor från den regionala och de lokala hygienkommittéerna har lyfts till Koncernrådet.  

Regionservice 

Vårdhygien har under 2018 fortsatt varit rådgivande till Regionservice angående bland annat bygg-, 

städ-, avfalls-, tvätt- och transportfrågor. Vårdhygien har tillsammans med Regionservice och 

representanter för sjukvårdsförvaltningarna arbetat med att ta fram förslag till ny regional riktlinje för 

städning i Region Skånes lokaler med patientsäkerhet och sjukvårdens behov i fokus. Detta förslag blev 

klart under 2018 men är inte implementerat ännu. 

Folktandvården AB 

Hygiengruppen i Folktandvården har under året bland annat arbetat med flera förbättringsarbeten. För 

att uppnå en god hygienisk standard och identifiera vårdhygieniska förbättringsmöjligheter finns ett nu 

ett etablerat verktyg, hygienrond av egenkontrollmodell, som kan utgöra en enkel och begriplig metod 

och en verktygslåda för egna punktprevalensmätningar inom flera moment. Det är framtaget och 
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färdigställt utbildningsmaterial för lokal och central introduktion för nyanställda. Det har även hållits 

utbildningstillfälle för alla kliniksamordnare inom folktandvården under året. 

Efter önskemål och uttalat behov som uttryckts från medlemmar inom Svensk Förenings för Vårdhygien 

(SFVH) tandvårdsektionsmedlemmar bildades en arbetsgrupp under 2017 där en hygiensjuksköterska 

från Vårdhygien Skåne deltagit. Gruppen har fram ett dokument som beskriver den lägsta acceptabla 

vårdhygieniska nivån för svensk tandvård. Syftet är att få en samsyn på hygien och ökad följsamhet till 

hygienrutiner och få tillgång till checklistor och mallar för uppföljning. Resultatet har blivit ett 

dokument ”Riktlinjer för hygien i svensk tandvård” som kommer att lanseras på studiedagarna i Visby 

april 2019. 

Strama 

Två medarbetare har under 2018 deltagit i nätverket Strama i Skåne. Arbetet har bland annat bestått i 

att delta i det strategiska upplägget av Stramaarbetet i Skåne, att verka för fortsatt utveckling och 

implementering av Infektionsverktyget i Region Skåne samt att delta i fortbildning i antibiotika-

resistensområdet för läkare, sjuksköterskor och chefer. Vårdhygiens representanter i Strama har verkat 

för att utvidga konceptet med antibiotikaronder inom slutenvården. 

Upphandlingsgrupper 

Under 2018 har Vårdhygiens medarbetare deltagit i ett flertal av Region Skånes upphandlingsgrupper 

för produkter och tjänster med vårdhygienisk anknytning. 

Regionalt Vårdhandboksråd 

Två hygiensjuksköterskor har under 2018 representerat Vårdhygien i det regionala vårdhandboksrådet. 

Skånes Digitala Vårdsystem 

Under hösten 2018 blev Vårdhygien inbjudna till information om Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) 

där det framkom stora möjligheter till förändringar i det vårdhygieniska arbetet. Arbetet med att sätta in 

verksamheten i SDV hann precis påbörjas under 2018 men bedöms komma att kräva stor insats från 

Vårdhygien från och med 2019. Det nya dokumentationssystemet bedöms ha stor potential till aktivt 

förebyggande arbete.  

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) 

Under 2018 har två av Vårdhygiens läkare varit aktiva i läkarsektionens styrelse och en av Vårdhygiens 

sjuksköterskor har varit aktiv i hygiensjuksköterskesektionens styrelse i Svensk Förening för 

Vårdhygien. 

Folkhälsomyndigheten 

En av Vårdhygiens läkare var under 2018 med i Samverkan Vårdhygien som representant för 

Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. Samverkan Vårdhygien leds av Folkhälsomyndigheten (FoHM) 

och syftar till vara ett forum för vårdhygienfrågor där FoHM, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) samt representanter för SFVH, Svenska hygienläkarföreningen och Föreningen för 

Klinisk Mikrobiologi diskuterar aktuella vårdhygienfrågor. 
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En av Vårdhygiens läkare var under 2018 med i Folkhälsomyndighetens projektgrupp ”Rena Händer” 

och deltog i två större webinarier som syftade till att utbilda framför allt medicinskt ansvariga 

sjuksköterskor i basala hygienrutiner. 

Arbete med nationell städstandard 

Vårdhygien har varit med i standardiseringsarbete gällande städ, under fyra års tid. Standard SS 8760014, 

Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård blev klar i december 2017. 

Standaren avser rengöring och städning av lokaler och inventarier inom hälso- och sjukvård för att 

minska smittspridningen. Standaren anger kvalitetskriterier för olika hygienklasser samt ställer krav och 

ger rekommendationer på uppföljning och kontroll av rengöring och städning. Städutrustning och 

städfrekvenser tas också upp i denna städstandard.  

FoU och kompetensutveckling 

Forskning 

Medarbetare på Vårdhygien har deltagit i forskningsprojekt i samarbete med infektionskliniken SUS, 

Klinisk mikrobiologi, Smittskydd Skåne samt Lunds Universitet. 

Undervisning på universitet och högskola 

Vårdhygien har under 2018 undervisat i form av föreläsningar, gruppundervisning, seminarier på 

läkarprogrammets termin 1, 4, 6 och 7 vid Lunds universitet, sjuksköterskeprogrammet, sjukgymnast-

programmet, arbetsterapeutprogrammet och vid tandläkarutbildningen. Under 2018 har vi fortsatt med 

utbildningspaketet inom vårdhygien för Vårdlärare.  

Medarbetarnas kompetensutveckling  

Intern fortbildning 

Vårdhygien har via interna föreläsare haft fortbildningstillfällen för hygiensjuksköterskorna. Vi har 

även haft intern utbildning i HLR. 

Extern fortbildning 

Medarbetarna på Vårdhygien har under året fått möjlighet att utveckla sina kompetenser ytterligare 

genom att delta i olika externa utbildningar och konferenser. Dessa innefattar bland annat European 

Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Healthcare Infection Society i Liverpool, 

Vårdens Lokaler vid Centrum för Vårdens Arkitektur Chalmers, Infektionsveckan och Mikrobiologiskt 

Vårmöte, Hygiendagarna, Hygiensjuksköterskedagarna, Nationella nätverksmöten, samt inbjudna 

externa utbildare i retorik, gruppdynamik och juridik. Medarbetarna har också haft möjlighet att 

fortbilda sig genom att delta i föreläsningar i mikrobiologi på läkarprogrammet vid Lunds Universitet. 
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Strama Skåne 

Strama Skåne är ett nätverk som arbetar med att genom information och kunskapsökning minimera 

antibiotikaresistensutvecklingen i sjukvården samt att optimera antibiotikaanvändandet för den enskilda 

patienten, för sjukvården och för samhället och miljön.  

Inledning 

Den ökande förekomsten av resistenta bakterier ställer till stora problem i sjukvården och innebär både 

mänskligt lidande och ökad mortalitet, ökande belastning, medicinska och omvårdnadsmässiga 

svårigheter, ökande ekonomiska och resursmässiga kostnader samt ökande svårigheter att ge adekvat 

medicinsk vård. Resistensökningen ställer högre krav på resistensövervakning, bearbetning av 

behandlings- och omvårdsrelaterade riktlinjer samt information till sjukvård och samhälle. 

Strama Skånes insatser under 2018 

Strama Skåne har under 2018 arbetat mycket aktivt med informationsspridning, utbildningsinsatser och 

engagemang i stramarelaterade problem och utvecklingsmöjligheter. Den Regionala Stramagruppen för 

det strategiska arbetet fortsätter sitt arbete med inventering, strukturering och strategiupplägg. Det 

strukturerade samarbetet fortgår med Läkemedelsrådet och Område Läkemedel. Stramarepresentanter 

arbetar fortsatt inom Terapigrupp infektion. Arbetet inom Koncernrådet för patientsäkerhet har fortsatt. 

På nationell nivå har Strama Skåne representanter och arbetsuppgifter i Nationell arbetsgrupp under 

Programområde Infektion inom Kunskapsstyrningen SKL, i Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp 

i stramafrågor samt i Stramanätverkets arbetsutskott. 

Strama Skånes medarbetare har arbetat med uppdateringarna av de ’Nationella riktlinjer för empirisk 

antibiotikaanvändning i sjukhusvården’, ’Nationella riktlinjer för behandling av multiresistenta 

gramnegativa bakterieinfektioner’, av det så kallade Regnbågshäftet med rekommendationer för öppen-

vården samt av Kvalitetsindikatorer för digitala vårdmöten.  

Strama Skåne har framtagit en fickfolder för läkare om antibiotikaval i slutenvården vilken kommer att 

distribueras under 2019 till samtliga läkare arbetande inom slutenvården i region Skåne. Förslaget om 

rondkort för sjuksköterskor har diskuterats och arbetats med.  

Beslutet 2017 om antibiotikaronder har av Strama och infektionsklinikerna under året implementerats 

inom slutenvården genom inventering av antibiotikaanvändningen på olika kliniker samt utbyggnad av 

antibiotikaronderna utifrån detta. Utvärdering av antibiotikaronderna visar klart positivt utfall och stor 

nöjdhet från de olika enheternas sida med stark önskan om fortsatta ronder både för adekvat och säker 

antibiotikaanvändning samt som kunskapsstöd och utbildning. Arbetet här fortsätter, men det föreligger 

behov av utökad finansiering för ytterligare utbyggnad av verksamheten för att kunna nå ut till fler 

avdelningar och sjukhus då detta innebär ökat behov av infektionsspecialister.  
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Strama Skåne deltar i utarbetandet av resistensövervakningsrutiner inom mikrobiologin och 

rapporteringssystem nationellt och lokalt samt arbetar med att tillsammans med Klinisk mikrobiologi 

för rapportering av och information kring data till sjukvården.  

Behovet av diagnoskopplade antibiotikaförskrivningsdata kvarstår inom öppenvården där det arbetats 

aktivt från Strama Skåne sedan flera år för att få detta på plats. Även Infektionsverktyget har krävt 

fortsatt arbete från Stramas sida trots att det är ordinarie verksamhet sedan flera år. Inför SDV har Strama 

nu engagerat sig för att få tillgängliga funktioner på plats för fortsatt uttag av stramarelaterad information 

inkluderande diagnoskopplade data och antibiotikaanvändningen.  

Under året har problemet med antibiotikaresistensutveckling lyfts upprepade gånger av massmedia 

vilket fortsatt bidrar till ökad medvetenhet hos allmänheten. Från Stramas sida har information getts till 

massmedia och spridits via radio, tidningar och sociala medier. Vidare riktade informationsinsatser i 

samband med den nationella och globala Antibiotikadagen i november. Fortsatt distribution av 

information om smittsamhet, antibiotikaanvändning och infektionssjukdomar riktad mot barn och 

föräldrar i form av boken ’Förkylt!’ via BVC i Skåne, samt informationsfoldern om ’Bakterier i urinen 

och urinvägsinfektion’ med råd till äldre och deras anhöriga via särskilda boende och hälsovalsenheter 

i Skåne.  

Satsningen för optimerad antibiotikaanvändning på kommunala boenden har gjorts via kopplade 

föreläsningar på utbildningsmöten som vi anordnat på olika orter i Skåne under året för att försöka nå 

stor del av engagerad personal. 

Vid AT-dagen i oktober kom 170 läkare för heldagsutbildning om antibiotikaanvändning vid olika 

infektioner.  

Föreläsningar tillsammans med Smittskydd och Vårdhygien riktade till nyanlända läkare för att på tidigt 

stadium introducera den svenska antibiotikabehandlingsstrategin. 

Fortlöpande utbildningsinsatser mot slutenvårdens kliniker och mot öppenvårdens hälsovalsenheter.  

Det löpande stramaarbetet mot sjukvården sker genom Stramas slutenvårds- och öppenvårdsgrupper. I 

dessa grupper arbetar ett flertal läkare från olika specialiteter inom Region Skåne, farmaceuter samt 

personer med stödfunktioner.  

Slutenvårdsstramaarbete 

Slutenvårdgruppen inom Strama Skåne, består av infektionsläkare från Infektionsklinikerna i Skåne, 

farmaceut och mikrobiolog. Rekryteringsbehov föreligger. 

Gruppen har under 2018 ägnat sig åt: 

 Informationsmöten på sjukhusens olika kliniker där antibiotikaförbrukning, resistensläge och 

specialitetsspecifika frågor tas upp, inkluderande uppgifter från Infektions-verktyget när så 

är möjligt.  

 Arbete med PM och riktlinjer tillsammans med olika kliniker.  

 Arbete relaterat till infektionsverktyget där flera stramamedarbetare varit involverade i 

utbildning och utvärdering av detta. Lokal stöttning för att få infektionsverktyget att användas 

och förstås. Engagemang i SDV funktionaliteten. 
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 Uppdatering av riktlinjer för antibiotikaanvändning i sjukhusvården. En fickfolder har 

färdigställts. 

 Utbildningar riktade mot läkare och övrig personal. 

 Ersättningsråd vid antibiotikabristsituationer. 

 Införande av antibiotikaronder på fler slutenvårdsavdelningar inkluderande inventering av 

behov, utförande och utvärdering. 

 Påbörjad satsning mot felaktig UVI-behandling i slutenvården. 

Öppenvårdsstramaarbete 

Öppenvårdsgruppen inom Strama Skåne består av allmänläkare, mikrobiolog och farmaceut. 

Problematiskt är den ökande svårigheten för allmänmedicinare att hinna med sidouppdrag. Ny-

rekrytering har glädjande skett. Gruppens arbete har under året fokuserat på följande: 

 Fortsatt uppsökande arbete med informationsmöten riktade mot hälsovårdsenheterna i Skåne. 

Information om antibiotikaförbrukning, antibiotikapolicy och riktad information. Insatserna 

riktas alltmer mot högförskrivarenheter. Möjligheten att vidareutveckla informationen för att 

få ökat genomslag försvåras av att det fortfarande ej finns diagnoskopplade data.  

 Informationsinsatser mot barn, föräldrar och de äldre via BVC och äldrevården, boenden. 

 Utbildningar riktade mot läkare och sjuksköterskor inom primärvården. 

 Stramainsats mot de kommunala boendena med utbildningar riktade till sjuksköterskor m fl 

inom denna verksamhet. 

 Utbildningar för nyanlända med sjukvårdsanknytning. 

 


