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Remissvar Dnr 3.2‐43028/2014 

Synpunkter på ”Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Förslag till 

myndighetsövergripande handlingsplan” från Svensk Förening för Vårdhygien. 

SFVH välkomnar en sektorsövergripande handlingsplan för de nationella myndigheternas 

arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner (VRI), instämmer i analys och 

stödjer konkreta förslag.  

SFVH:s synpunkter fokuserar i det följande på det föreningen upplever som brister eller som 

saknas. 

 

SFVH beklagar att utbildningsfrågor och kompetensförsörjning inte ligger inom ramen för 

handlingsplanen, i synnerhet som målområde 2 slår fast att det är väsentligt med ”tillräcklig 

kunskap och kompetens hos alla berörda för att kunna förebygga och hantera smittspridning 

och antibiotikaresistens”.  

I regeringsuppdraget ingår framtagande av handlingsplan för en övergripande och nationell 

samordning av arbetet mot både antibiotikaresistens och VRI, det framgår såväl av 

regeringsuppdragets rubrik som i handlingsplanen. SFVH ser det därför som en allvarlig brist 

i handlingsplanen att det saknas en adekvat beskrivning av vad som avses med 

”vårdrelaterade infektioner” i de sammanhang som tas upp. Huvuddelen av nedlagt arbete 

tycks ha varit fokuserat på antibiotikaresistenta bakterier och begreppet VRI används på 

många ställen närmast synonymt med ”överföring av antibiotikaresistenta bakterier”.  

En förklaring till denna brist kan vara att kompetens och resurser avseende VRI och 

vårdhygieniska principer hos nationella myndigheter är ganska svag, i motsats till 

förhållandet avseende användning av antibiotika och antibiotikaresistens. 

I själva verket orsakar överföring av resistenta och andra (vilket är vanligast) bakterier en 

mycket liten del av den totala bördan av VRI i Sverige. Däremot är vårdhygieniska åtgärder 

och principer en viktig del av ett framgångsrikt arbete mot överföring och spridning av 

antibiotikaresistenta bakterier. Hur antibiotikaresistens hänger samman med vårdhygien och 

vårdrelaterade infektioner måste mycket tydligare framgå i handlingsplanen. Det gäller alla 

avsnitt av texten. Inledningen behöver kompletteras med ett avsnitt som beskriver 

relationen mellan vårdrelaterade infektioner, överföring av smitta och 

resistensproblematiken. 

Övergripande ser föreningen gärna  
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 Att handlingsplanen konsekvent anger vilken/vilka myndigheter som har ansvar för 

genomförandet av de föreslagna åtgärderna. 

 Att handlingsplanen beskriver hur uppnåendet av målen ska kontrolleras och 

utvärderas, detta saknas helt. 

 Att handlingsplanen tydligare anger hur myndigheter ska samverka och ta ansvar 

avseende bördan av VRI i Sverige. 

 En mer konkret beskrivning av hur myndigheterna ska ”främja”, ”verka för” och 

”stödja” att aktörer andra än de nationella myndigheterna får permanenta uppdrag, 

mandat och tillräckliga resurser för sitt arbete, t.ex. genom en starkare och mer 

precis styrning av vården avseende vårdhygien och genom ökat författningsmässigt 

stöd för den vårdhygieniska verksamheten.  

 Mer tonvikt på primärprevention av VRI och antibiotikaresistens  

 Mer beaktande av att VRI i Sverige endast till en mindre del beror på smittspridning 

och till en större del på bristande preventiva åtgärder i samband med diagnostiska 

och terapeutiska ingrepp och åtgärder 

 Mer tonvikt på vårdsektorns utnyttjande av data från övervakningssystem 

 

Förutsättningar för framgångsrikt arbete 

Vi tolkar avsnittet som att handlingsplanen syftar till att realisera de förutsättningar som 

beskrivs. 

Det framhålls att det som redan utförs av aktörer (hälso‐ och sjukvårds‐ samt 

omsorgssektorn) andra än de nationella myndigheterna är av central betydelse för ett 

framgångsrikt arbete mot antibiotikaresistens och VRI. Men det framgår inte hur 

myndigheterna kan och bör stödja att detta arbete får mandat och resurser i tillräcklig 

utsträckning.   

Inom sektorn Människa (s. 20‐21) sägs att ”Det är främst landstingens vårdhygienenheter 

och smittskyddsenheter som är involverade när det gäller förebyggande arbete, tidig 

upptäckt och omhändertagande av olika utbrott.” Detta endast delvis sant. Vårdgivarna och 

vårdpersonal av alla kategorier, dvs. de som fattar beslut och är operativa inom 

linjeorganisationen liksom deras stödfunktioner inom t.ex. teknik och lokaler, har den största 

betydelsen för dessa åtgärder. Detta nämns i sista stycket s. 21 men vi vill betona att en 

avgörande förutsättning för arbetet mot VRI och antibiotikaresistens är att vårdgivare och 

vårdpersonal får tydliga uppdrag att beakta lagstiftningens krav på ”god hygienisk standard” 

(Hälso‐ och sjukvårdslagen, 2 §) alltifrån planering av vårdbyggnader till omvårdnad av den 

enskilda patienten. 
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I samma stycke nämns ”personalens kunskap” som en viktig förutsättning för att nå 

framgång i arbetet mot vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens. Vi anser att 

kraven på kontinuerlig fortbildning av vårdpersonal av alla kategorier bör förtydligas.  

I detta sammanhang bör det påpekas att det sedan Nordic School of Public Health (NHV) 

lades ner den 31 december 2014 saknas riktad utbildning på högskolenivå för dem som är 

verksamma vid vårdhygieniska enheter och smittskyddsenheter. Här behöver de 

myndigheter som nu tar ett samlat grepp om frågor som rör VRI och antibiotikaresistens 

kraftfullt verka för att en högskoleutbildning på avancerad nivå med inriktning mot 

vårdhygien och smittskydd inrättas snarast. 

Samma sektor bör kompletteras med ett avsnitt om vårdrelaterade infektioner med 

nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Det är inte bara utbrott av antibiotikaresistens 

som behöver förebyggas, den stora samhällsbördan av vårdrelaterade infektioner utgörs av 

infektioner som inte har samband med överföring av antibiotikaresistenta bakterier och som 

inte heller ingår i utbrott.  

Föreningen instämmer i att införandet av Infektionsverktyget inom all vård är en viktig 

förutsättning för ett systematiskt arbete med att motverka vårdrelaterade infektioner. 

Handlingsplan för nationella myndigheter 

Målområde 2 bör formuleras om till ”Tillräcklig kunskap och kompetens hos alla berörda för 

att kunna förebygga och hantera smittspridning, vårdrelaterade infektioner och 

antibiotikaresistens.” 

Människa 

Inom målområde 3 bör åtgärder som syftar till primärprevention av vårdrelaterade 

infektioner (och smittspridning) betonas ytterligare. Kunskapsunderlag är viktiga men krav 

och incitament som gör att vårdens huvudmän (landsting/regioner/kommuner) följer dessa 

bör förtydligas och förstärkas. Vårdens lokaler måste utformas på rätt sätt, utrustning ska 

finnas i tillräcklig utsträckning och personalen måste kontinuerligt få kunskap om hur 

utrustning ska hanteras för att undvika vårdrelaterade infektioner och smittspridning. 

Inom målområde 5 bör man ytterligare betona myndigheternas uppföljning av 

sjukvårdshuvudmännens och vårdgivarnas åtgärder för att – utifrån information från t.ex. 

Infektionsverktyget – minska vårdrelaterade infektioner och säkerställa att användningen av 

vårdrelaterade riskfaktorer för VRI ligger på en adekvat nivå. 

Bakgrund till föreslagna åtgärder 

I avsnittet om kunskap och kompetens omnämns den svåra bristen på kliniska 

mikrobiologer. I detta sammanhang borde den lika stora bristen på hygienläkare framhållas 
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och att det är viktigt att ST-block och nya kurser skapas för utbildning till den nya 

specialiteten . 

Forskning och innovation 

Här saknas helt området VRI vilket inte är rimligt med hänsyn till regeringsuppdraget. 
Vi noterar också att i texten som finns om antibiotikaresistensproblemet tycks betydelsen av 
vård hygien helt förbisedd. Detta står i kontrast till texter inom den Europeiska satsningen 
JPIAMR som står modell för de svenska satsningarna. Vi noterar att i JPIAMR-dokument på 
Europeisk nivå (Strategic Research Agenda, Joint Programming Initiative on Antimicrobiai 
Resistance, 5th December 2013) så lyfts på väldigt många ställen att en viktig del av 
problematiken med antibiotika resistens är överföring "transmission" och att hälso- och 
sjukvården där är centrala aktörer som starkt påverkar överföringen. Vi förslår därför 
texttillägg som konkretiserar hur forskning i Sverige ska bidra till att påverka transmissionen 
av antibiotikaresistens som enligt skrivningarna inom JPIAMR i mycket hög grad beror på 
hälso- och sjukvårdens uppbyggnad och arbetssätt. 
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