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Från sockervadd till björnpäls 
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Microbial monitoring of the hospital 
environment: 
why and how? 
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Syns inte – finns inte! 

 

http://www.sfvh.se/
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Microbial monitoring of the hospital environment: 
why and how? 

 = Fynd VRE 

 

 = Inget fynd VRE 

Galvin et al, Journal of Hospital Infection 82 (2012) 143e151 

http://www.sfvh.se/
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Gränsvärden 
 

• Dipslide 2,5-5 cfu/cm2,    S. aureus < 1 cfu/cm2  
• Rodacplatta  motsvarar ca 60 cfu/platta respektive 24 cfu/platta (55 

mm i diameter =23,7 cm) 
 

 
 
 
 

• Egna gränser (kan de vara lägre?) 
 

• Svensk läkemedelsstandard 
• Gräns för produktberörande ytor 25-50 cfu/platta 
• Blodprodukter 5 cfu/platta  eller  yta motsvarande 35 cm2 

Lewis et al, J Hosp Infect 2008;69:156-63 
Dancer et al J Hosp Infect 2004;56:10e15. 
Griffith et al, J Hosp Infect 2000;45:19e28. 

http://www.sfvh.se/
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Kontaktplattor 

• Odlingsmediet anbringas direkt mot provtagningsytan 
• Rund tryckplatta tex Rodacplatta 
• Konvex yta 
• 55mm i diameter  (23,7 cm2) 
• Kvantitativ metod 
• Neutraliserande substanser tex Lecitin och Polysorbat 80 
• Gram+ bakterier verkar växa bättre än gram- 
• Olika typer av substrat finns 

http://www.sfvh.se/
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Hygicult (dipslide) 

• Ledad tryckplatta 
• Konvex agar på båda sidor (19 cm2) 
• Hygicult  TPC med Tween och lecitin 

Salo et al,  J AOAC Int. 2002 Mar-Apr;85(2):388-94  
Salo et al, J AOAC Int. 2000 Nov-Dec;83(6):1357-65 

http://www.sfvh.se/
http://www.sfvh.se/
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Hygicult 

Kvantifiering enligt mall 

http://www.sfvh.se/
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Provtagning med pinne 

 

http://www.sfvh.se/
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Scanning electron micrograph of the cotton swab.  

Probst A et al. Appl. Environ. Microbiol. 2010;76:5148-5158 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Scanning electron micrograph of the cotton swab. (A) Swab head prior to sampling. Bar, 1 mm. (B) Enlarged view of panel A. Bar, 200 μm. (C) Disintegrated swab head after sampling. Bar, 1 mm. (D) Enlarged view of panel C showing some B. atrophaeus spores on the cotton fibers. Bar, 5 μm.

http://www.sfvh.se/
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Scanning electron micrograph of the nylon-flocked swab.  

Probst A et al. Appl. Environ. Microbiol. 2010;76:5148-5158 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Scanning electron micrograph of the nylon-flocked swab. (A) Swab head prior to sampling. Bar, 1 mm. (B) Enlarged view of panel A. Bar, 200 μm. (C) Fiber from the swab after sampling stainless steel coupons showing many B. atrophaeus spores. Bar, 5 μm. (D) Fibers of the swab after extraction. Only a few isolated spores appeared. Bar, 5 μm.

http://www.sfvh.se/
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Swab/Pinne 

• Lätt att komma åt på svåra ytor/ställen 
• Handtag 
• Blandare 
• Knappar 
• Enkel 
• Kvalitativ ( semikvantitativ, lite-medel-mycket)) 

http://www.sfvh.se/
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Kvantitativ pinnmetod 

• Flockad pinne (eSWAB) 
• Förfuktad i SRK-lösning (isoton koksaltlösning med substanser som 

neutraliserar effekten av desinfektionsmedel) 
• Stryks och roteras över ytan 
• Upprepas i 90, pinne stoppas i lösningen 
• Proceduren upprepas med torr swab 
• 25 cm2  (steril mall kan användas) 
• Kvantitativ (jämför Rodac) 

 

5cm 

5cm 

Hedin  et al, J Hosp Infect 2010 Aug;75(4):314-7 

http://www.sfvh.se/
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• Flockade pinnar ger en känsligare metod än traditionell provtagningspinne, 

likvärdig känslighet som med dipslide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dolan et al, J Hosp Infect 2011;79:227e230. 
• Hedin  et al, J Hosp Infect 2010;75:314e317. 

http://www.sfvh.se/
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Selektiva eller icke selektiva 
substrat? 

• Vet vi vad vi letar efter?   
• Generell metod 

 

Galvin et al, J Hosp Infect. 2012 Nov;82(3):143-51. 
Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt mikrobiologiska laboratorier  

http://www.sfvh.se/
http://www.sfvh.se/
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Andra metoder 

 
• Svamp som provtagning (sponge) 
• Provtagningsdukar 
• Anrikningsbuljong (öka känsligheten) 
• PCR (snabb) 

 
 

http://www.sfvh.se/
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”Resultatet är tillgängligt tidigast efter 2 dygn.”  

http://www.sfvh.se/
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Hur använder man resultatet? 

• Visuell inspektion tillsammans med odling och ATP kan användas 
för att förbättra städmetoder  om det återkopplas och används i 
utbildning  
 
 

• Utbildning om smittspridning och återkoppling med stöd av 
odlingsresutat minskade VRE och C. difficile i miljön 

Griffith et al, J Hosp Infect 2007;66:352-9 
Boyce et al, Infect Control Hosp Epidemiol 2009;30:507-14 
Sherlock et al, J Hosp Infect 2009;72:140-6 
 
Eckstein et al, BMC Infect Dis 2007;:61 
 

http://www.sfvh.se/
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                                 Kir 8  Kir 8  Kir 8  Kir 8  Kir 8  Inf 1   Inf 1  Inf 1   M 10  Onk    Inf 1   Inf 1    Onk  Inf 1   Ort 18  Inf 1
VÅRDRUM         28 /1  29 /1   11/2     23/2    3/3     17/2    25/2   3/3     27/2    11/3     18/3    23/3     26/3   31/3      31/3    1/4
Dörrhandtag
Säng/sänggrínd hö
Säng/sänggrínd vä
Alarmknapp säng
Alarm avstängning
Sänglampa
Sängbord
Manöverdosa säng
Golv
Patientstol
Fönsterbräda

TOALETT/DUSCH
Dörrhandtag
Toalettsits
Spolknapp
Alarmknapp
Alarm avstängning
Tvättställ
Golv
Avlopp dusch
Blandare dusch
Belysningsknapp

FÖRRUM/SLUSS
Dörrhandtag
Golv
Tvättställ

Miljö-
odlingar 

VRE 
2009 
 

http://www.sfvh.se/
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Slutsatser 

• Flockade pinnar ger bättre utbyte än traditionella (spunna) pinnar 
• Neutraliserande buffert för transport rekommenderas 
• Kvantitativa metoder finns med tryckplattor och med 

pinnprovtagning 
 
 

• Olika odlingsmetoder ger olika rapporterade värden 
• Standarddiserade metoder gör det lättare att jämföra över tid och 

mellan enheter (provtagare) 
• Standardiserade metoder gör det möjligt att införa riktlinjer 

(gränsvärden) 
 

• Men… 

http://www.sfvh.se/
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Slutsats 

• ”However, the optimal methods for performing a 
microbial hygiene evaluation or detecting 
specific bacterial pathogens are not generally 
agreed.”  

http://www.sfvh.se/
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