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Vårdhygien 

• Inte definierat i Socialstyrelsens termbank.  

• På webbplatsen förklaras vårdhygien övergripande 
som den sammanfattande benämningen för alla 
typer av åtgärder som görs för att uppnå en god 
hygienisk standard  

• Gröna boken (kunskapsunderlaget Att förebygga 
vårdrelaterade infektioner) innehåller kapitlet 
Vårdhygien – uppbyggnad och verksamhets-
områden  

 



Från IFIC Infection Control:  
Basic Concepts and Training 

 
• Infection control is a quality of standard.   

• Infection control is the responsibility of every 
individual in the healthcare facility. 

• The health care provider should ensure facilities are 
available that enable good infection control 
practices. 

• The health care provider should support an 
infection control programme.  



 
Kirurger/Obstetriker  

leder utvecklingen framåt  

  
I Semmelweis 1818-65 

Handdesinfektion: mortalitet i barnsängsfeber sänks 

från 12,2% till 2,4% 

 

J Lister  1827-1912 

Aseptik: mortalitet vid amputation sänks  

från 46 % till 15% 

 

 

  



 
Renlighet  och statistik  

 
Florence Nightingale 1820-1910 

Förbättrade hygienen på en militärsjukstuga under 
Krimkriget sänkte mortaliteten från c:a 42% till 2%. 
Valdes 1858 in i Royal Statistical Society. 

 

J Young Simpson 1811-1870 

Sjukhus farliga!  

Benamputation:  40% dör där, i hemmet dör 11% 

 

 

 



 
Desinfektion och sterilisering 

 
GE Brewer 1861-1939 

New York City Hospital, USA 

 

Infektioner rena operationer  

1895-96 39% 

Moderniserar autoklaver och aseptik 

1898-99  3,2%   

   

 



 

 

 

 

Sverige  

Den europeiska utvecklingen studerades bland annat 
av svensken Jacques Borelius och presenterades i en 
avhandling vid Lunds universitet  1890: Antiseptikens 
utveckling och nutida tillämpning 

Kirurgi och mikrobiologi 
Pasteurs studier av mikroorganismer kunde 
förklara effekten av Listers åtgärder. På en  
känd målning förevigas när Lister omfamnar 
Pasteur på hans sjuttioårsdag.  

 



Problem med S. aureus 

• Möjlighet att behandla infektioner med antibiotika 
ledde till falsk säkerhet  i vården, mindre fokus på 
förebyggande åtgärder   

• Under 50-talet innebar pandemisk  spridning av pc-
resistenta S.aureus (”sjukhussjuka”)  ett bryskt 
uppvaknande 

• Nödvändigt med ett samlat grepp för att förebygga 
nosokomiala infektioner 



Det första nationella dokumentet 

• I juni 1959 publicerade Medicinalstyrelsen  
en liten skrift på 15 sidor som innehåller det mesta 
om att förebygga vårdrelaterade infektioner 

• Man skriver: 
Det är önskvärt att lokala anvisningar utarbetas vid 
landets sjukhus. Denna vägledning bör vara 
normerande för dessa  mer detaljerade lokala 
anvisningar 





Ur innehållet 

• Täcker punkterna i God hygienisk standard  
- Kompetens 
- Lokaler och utrustning 
- Planering 

• Om vikten av god handhygien och  
restriktiv antibiotikabehandling 

• Läkare vid bakt. lab. kan lämpligen vara konsult 
avseende hygienisk sakkunskap  

 

 



 
Gunnar Laurell 1917-1995  

 
Den första sjukhushygieniska studien i Sverige 

Airborne infections; the control of dustborne  
streptococcal infections in children’s wards 

G. Laurell Acta Paediatr 1949;37:237-60      

 

 



Hans Ericsson 1914 - 1998 

1957:  ”Ingen annan enskild åtgärd mot nosokomiala 
infektioner torde kunna få så stor betydelse för 
deras bekämpande som en väsentlig minskning av 
antibiotika-förbrukningen på våra sjukhus.”  

 

1960: Avhandling  
Rational use of antibiotics in hospitals 

 

 



UK, 1955 The birth of the Infection Control 
Professional, Colebrook 
 
USA, 1958 The New York State Department of Health  
recommend appointment of Infection Control 
Officers 
 
UK, 1961 Moore appoints Infection Control Sisters 
Sverige, Danmark, Nederländerna tidigt ute 
 



Början av 1960-talet  
Hygiensjuksköterskorna Ulla Carlson och Karin Haglöf 
anställs vid Akademiska och Karolinska sjukhusen 

1963  
Sveriges förste sjukhushygieniker Bertil Nyström anställs 
vid Karolinska sjukhuset   

1966  
Sveriges intresseförening för sjukhushygieniker och 
hygiensjuksköterskor bildas  
Den är sannolikt äldst i världen  
Unik genom att redan från början vara gemensam för 
läkare och sjuksköterskor   



Antal verksamma inom vårdhygien 

• Inte lätt att få fram säkra siffror på antal 
verksamma hygiensjuksköterskor och läkare.  
Många läkare har bara en (liten) del av tjänsten 
inom vårdhygien 

• 1997 65 hygiensjuksköterskor 
  10-tal sjukhushygieniker 

• 2001 0,8 hygiensjuksköterskor/105 invånare 
  0,2 hygienläkare/ 105 invånare 
  (motsvarar ung. 72 respektive 18) 

 

 





Handhygien 

 

• 1973: Tvättning i de flesta fall fullt tillräckligt. I vissa 
fall alkoholdesinfektion som komplement.   
Alkoholdesinfektion kan ersätta tvättning i vissa fall 

 

• 1980: Handrengöring blir i praktiken för kortvarig, 
kompensera med att dessutom spritdesinfektera.  
Spritdesinfektion tillräcklig om endast obetydligt 
smutsig 

 



Handhygien blir  
eget kapitel i kunskapsunderlag 

• 1991: Att förebygga infektioner i sjukvården   
 
- Enbart spritdesinfektion, utom när händerna är 
synligt smutsiga (anges att detta rekommenderats 
sedan länge i Sverige) 

 

• 1998: Att förebygga infektioner i vården II  

• 2006: Att förebygga vårdrelaterade infektioner 

 
 



Barriärvård –> Basala hygienrutiner 

• 1991: Barriärvård 
Plastförkläde/skyddsrock i alla vård-situationer. 
Hårskydd nämns inte, munskydd möjligen vid  RSV 
och öppen tbc 
 

• 1998: Barriärvård 
Munskydd/stänkskydd vid blodsmitta, särskilt 
andningsskydd vid öppen smittsam tbc 
 

• 2006 Basala hygienrutiner 
Skyddsrock ska vara patientbunden 

 



Lokaler - vårdplats 

• Sjukvårdens Planerings- och Rationaliseringsinstitut 
tog över normeringen när det gällde lokaler och 
deras utrustning   – Spri-normer 

 

• Efter att Spri lagts ner: 
- SFVH-dokumentet BOV 
Vid revidering 2010 infördes en definition av 
vårdplats 



Socialstyrelsens termbank 

 

• Vårdplats 
Ligg- eller sittplats på vårdenhet som kan användas 
för vård och behandling 



Enkelrum med eget hygienutrymme? 



Fler definitioner vårdplats 

• Disponibel vårdplats 
vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, 
utrustning och bemanning som säkerställer 
patientsäkerhet och arbetsmiljö 

• Fastställd vårdplats 
vårdplats i sluten vård beslutad av huvudman 

• Teknisk vårdplats  
disponibel vårdplats på vårdenhet med särskilda 
resurser 

 





Föranledde många reaktioner 

Framförallt läkargruppen reagerade och många 
diskussioner förekom i facktidskrifter……. 

Bl.a. om evidens 

Då hänvisades också till BMJ-artikel som visar att 
ingen evidens finns för att fallskärm skyddar vid 
hopp från flygplan (BMJ 2003;327:1459) 



Går det att förebygga vårdrelaterade infektioner? 
 

 Study on the efficacy of nosocomial infection control, 
the Senic project 
1971-1976   30% kan förebyggas *  
     

Genomgång av litteraturen 
1990-2002   10-70 % kan förebyggas** 
 
* Haley et al Am J Epidemiol 1980;111:472-85 
 
**Harbarth et al The preventable proportion of nosocomial 
infections: an overview of published reports. J Hosp Inf 
2003;54:258-66  



Hepatit B förekomst hos vårdpersonal 
respektive vuxen befolkning 
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ett antal landsting var för sig skrev mer eller mindre 
ambitiösa lokala metodböcker, ofta stenciler i 
lösbladssystem….. 
när en metod i en stencil kändes lite gammal ersattes 
den med en ny, och inom några år såg naturligtvis inte 
två såna här lösbladsböcker på ett sjukhus likadana ut 
längre  
I slutet av 70-talet tyckte KS, liksom SLL, att det var dags 
för en tryckt bok …. 
Den kom ut, tror jag, 1978, och revideras ett par gånger 
under 80-talet 
Dags för rikstäckande metodbok, och SPRI kopplades in  
Redan den första revisionen tog Landstingsförbundet 
hand om (ur brev från Bertil Nyström 2013) 
www.vardhandboken.se  

http://www.vardhandboken.se/


Från SKL VRISS 2: Barnintensiven KS 



Avhandlingar i vårdhygien 

• Epidemiologi 1970 – 2014  
stafylokocker, klebsiella-enterobakter, enterokocker  

 

• Smittspridning från människokroppen 1981-1983 
aerober, anaerober   

 

• Smittförebyggande åtgärder 1973-2010  
brännskadeavdelningar, operation  

 



Slit-sampler på barnvagn,  
1940-talet. 

Metodutveckling viktig för bland annat 
provtagning och  epidemiologisk typning av 
mikroorganismer 

Sartorius filter-sampler  
under operation 



Uppsala 1980-talet  Under försöket bars oljad  
skyddsrock, dörren var stängd. 
Ur studies in air hygiene 1948 

Test av munskydd (O.M. Lidwell) Varifrån sprids hudfloran? 

Försökspersoner stängs in i lådor 



Standardiserad 
rörelse för test av 

bakteriepenetration 
A Hambraeus 1973 

Test av plastisolator 
U Ransjö 1978 

ISO 22610:Test method  
for the determination  

of penetration by  
bacteria through  

protective clothing  
material.  

Tester för skydd mot klädburen smitta 



Ädelreformen 1992 

• Nu skulle vården vara hemlik, smittrisker 
negligerades…… 

• Problem med smittspridning, bl.a. MRSA, stöd till 
kommunerna behövdes 

• Dagmarmedel till Socialstyrelsen 2005 

• Enkät till kommunerna  och förbättringsprojekt  i 
särskilt boende och hemtjänst, tillsammans med 
SKL, SMI och Strama.  
Slutrapport  2008 



Seminarieserie om Emma, 78 år 

 

 



The IFIC Global Network Conference 
on 

Safe and Unsafe Methods 
of Infection Control 

 
5-7 September 1997 

Queens’ College 
 

Cambridge, United Kingdom 



  

 

 

 

ill. H. Gnarpe 

Känner sig ensam..... 

Den kritiska massan för kunskapsutbyte behövde 
vidgas och fler och fler nationella föreningar bildas 
1987 bildas International Federation of Infection 
Control, IFIC 



IFIC sjösattes 1987  
har nu c:a 70  medlemsorganisationer 

 
Mellan 1987 var 2007 var alltid en styrelsemedlem 
svensk: 
Bertil Nyström, vice ordförande, kassör 
Anna Hambraeus ordförande 
Ulrika Ransjö sekreterare 



Infection Control  
Basic Concepts and Training 1995 

•Grund för lokala metoder 
•Användbar för alla länder 
•Alla författare överens om innehållet 
•Inga individuella författare 
•Inget kapitel mer än 3-5 sidor  

“Where they are in conflict with existing regulations, 
users should be encouraged to discuss the need for 
change.”  (ur inledningen) 



Svensk vårdhygien drog österut 

1999 – 2008 Nordvästra Ryssland förebyggande av 
vårdrelaterade infektioner 
Finansierat av Swedish Committee for International Health 
Care Collaboration (SEEC) 

 
2004 The Baltic Network for Infection Control and 
Containment of Antibiotic Resistance, BALTICCARE 
Första åren stött av projektpengar från Sida, sedan 
ofinansierat   
 
2010 Baltic Antibiotic Resistance collaborative 
Network, BARN  
Stöds av Svenska Institutet till 2015  
 
 



S. Eremin 2005 S. Eremin 2005 

AH 2009 AH 2009 

Vårdhygien behövs, man kan ansluta sig till IFIC special interest groups 

(SIG) om man vill delta internationellt. www.theific.org     

http://www.theific.org/


WHO Global Strategy for Containment of 
Antimicrobial Resistance 2001 
 
The redirection of resources from effective infection 
control activity to antimicrobial resistance control is 
likely counterproductive, as the overall burden of 
nosocomial infection may increase.  
 
Infection control programs in health care facilities 
should be supported and reinforced in their prime 
role – the prevention of infection, regardless of the 
presence or absence of antimicrobial resistance. 
 



Child mortality counted as deaths < 5 years per 1000 
born is one of the best indicators of the socio- 
economic situation in a country 
In the 178 countries included in the world statistics, 
child mortality varies between 1.8 and 185.3 per 
1000 births (2011) 
Almost all countries have decreased child mortality 
by between 70 and 50 % during the past 25 years 
 
Det är inte tillgång till antibiotika som drivit  
denna utveckling – inger hopp 
 
 
  

Siffror från www.gapminder.org  



 
Exempel på WHO-aktiviteter 

 
• 2005: Clean care is safer care 

- Sverige skrev under statement 2009 

• 2007: Safe surgery 

• 2011 World Health Day hade antibiotikaresistens 
som tema 

• Ny enhet för arbete mot antibiotikaresistens och 
vårdrelaterade infektioner 
- Sverige sekonderar expert 



EU, några exempel 

• 2005: ECDC bildas (i Stockholm) 
- bedriver olika projekt inom vårdhygien 

• 2008: Vårdhygien lyftes av Slovenien 
- även av kommande ordförandeskap 

• 2009: Rådsrekommendationer (RR) om 
patientsäkerhet inkl. förebyggande av 
vårdrelaterade infektioner 

• 2010: ECDC utvärderade Sveriges implementering 
av RR från 2001 0ch 2009  



Bestående problem   

Besparingar och övertro på antibiotika konstant hot 

Patientrörligheten mellan olika vårdformer ökar 

Patienterna blir äldre och yngre och känsligare 

Utbildning    



Utbildning för alla verksamma i vårdyrken  

• Grundutbildning 
- varje läroanstalt beslutar innehåll 

 

• Vidareutbildning 
- vårdhygien blir tilläggsspecialitet för läkare 
- smittskydd/vårdhygien blir delmål i alla 
specialistutbildningar 
 

• Kontinuerlig kunskapsutveckling 
 



Utbildning för vårdhygienisk expertis 

 

• Kurser  på 80-talet vid Nordiska hälsovårds-
högskolan (NHV) 

• Magisterutbildning vid Smittskyddsinstitutet 
Lades ner när NHV startade nordisk utbildning 

• Diplomutbildning vid NHV, läggs ner 31/12 2014 

 

• SFVH, bl.a. studiedagar/hygiendagar 



Nya utmaningar 
 

Även när kunskap finns brister följsamheten - 
 mer beteendevetenskap! 

Fler aktörer intresserar sig för vårdhygien - 
 viktigt skapa synergieffekt! 

Utbildning i vårdhygien måste säkras på alla nivåer 

Forsknings- och utvecklingsarbete måste beredas 
utrymme 



Vårdhygien sover aldrig 

H. Gnarpe 


