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Abstract

During the later part of the 20th century an increase in care-related infections and
resistant bacteria within health care and medical care was noted. This brought about an
increase in the care-hygienic activity within municipal health- and medical care. The
purpose of this essay was to make a survey of 15 municipalitie´s size and structure
regarding different kinds of care, and employee density. The purpose was also to make a
description of medical responsable nurses´ opinion of the employee´s knowledge,
information and documentation about barrier care, and the possibility to carry out
barrier care in the municipalitie´s old-age-care homes and via home help. Structured
intervews were held with all nurses with medical responsabilities in 15 municipalities
around Västra Götalands län. The results showed that qualifications to carry out barrier
care exists in all of the 15 municipalities. However, there was a lack of access to
documentation, information and education.
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INLEDNING

Skaraborgs Sjukhus står just nu i begrepp att utöka den vårdhygieniska verksamheten

med en hygiensjuksköterska. Intentionen med den tjänsten är att utveckla

vårdhygienen i 15 kommuner i Västra Götalands län. 

Som hygiensjuksköterska i Västra Götaland med ansvar för 15 kommuner har jag

upptäckt att innebörden av begreppet barriärvård, trots intensiva utbildningsinsatser,

är okänt och i många fall feltolkat. Barriärvård skall bedrivas i alla vårdsituationer för

att förebygga känd eller okänd smitta och omfattar handdesinfektion, handskar och

skyddsrock/förkläde vid direkt kontakt med kroppsvätskor och med vårdtagare. För att

kunna planera insatser i kommunerna och för att avhjälpa dessa problem är avsikten

att göra en kartläggning över hur situationen ser ut idag.

BAKGRUND

Vårdhygienens framväxt

De vårdhygieniska principerna grundlades enligt Danielsson och Kjellander (1993) i

början av 1800-talet då sjukhusen var ett eldorado av mikroorganismer. Sängarna stod

tätt och patienterna vårdades ofta två personer i varje säng. Exkrementer togs omhand i

öppna kärl, sängkläder tvättades sällan och handhygien var ett okänt begrepp.

Vårdpersonalen hade inga speciella arbetsdräkter utan arbetade i sina vanliga privata

kläder. Begreppen sterilitet och desinfektion var okända. Man kan påstå att det var

förenat med livsfara att vårdas på sjukhus. De sjukdomar som skördade många liv var

bland annat kolera, dysenteri, sårinfektioner och barnsängsfeber. Danielsson och

Kjellander (1993) skriver vidare om den österrikisk-ungerske läkaren Ingas P.

Semmelweiss som 1847 påvisade ett samband mellan förbättrad handhygien och

minskad frekvens barnsängsfeber på en barnbördsavdelning. Det var vanligt att gå

direkt från obduktioner till förlossningsavdelningen utan att tvätta händerna.

Semmelweiss föreskrev handdesinfektion  med klorkalk vilket medförde att dödligheten

i barnsängsfeber minskade från 30% till 1% enl. Danielsson och Kjellander (1993). 
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Tyvärr fick han inget gehör för sina åsikter utan blev förlöjligad och slutade sina dagar

på sinnessjukhus. Under senare delen av 1800-talet vann enligt Ericsson (1990) den

engelska sjuksköterskan Florence Nightingale (1820-1910) större berömmelse än

Semelweiss. Hennes tes: "It may seem a strange principle to enunciate as the very first

requirment in a hospital that it should do the sick no harm" har blivit klassisk och kan

ses som motto även inom modern vårdhygien (Eriksson, 1997, sid. 20).

Den vårdhygieniska verksamheten i Sverige tog form under 1960-talet då professorn i

mikrobiologi Gunnar Laurell förde med sig idén om hygiensjuksköterskor från USA.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska sjukhuset i Stockholm anställdes

år 1962 de två första hygiensjuksköterskorna. Utvecklingen har gått framåt och i

januari 2000 finns det ca 80 hygiensjuksköterskor verksamma i Sverige (SoSFS,

1998:12).  Hygiensjuksköterskan har en rådgivande roll som främst är knuten till den

slutna vården. Kompetensen saknas inom vissa delar av öppenvården och i stora delar

av kommunal hälso- och sjukvård (Widegren, 2000). Socialstyrelsen genomförde

under åren 1996-1997 en verksamhetsöversyn över hygienverksamheten inom hälso-

och sjukvård. I Socialstyrelsens rapport (1998:12) ”Att förebygga infektioner i vården

II” presenteras ett förslag till åtgärder för att förbättra vårdhygienen. Infektioner i

samband med hälso- och sjukvård är inte något nytt problem. Det är de stora

förändringarna inom sjukvården som påverkar risken för patienter att drabbas av

vårdrelaterade infektioner, exempelvis okritisk antibiotikaanvändning, bristande

hygienrutiner och minskade möjligheter till isolering. Enligt hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) skall hälso- och sjukvården vara så organiserad att vårdhygienisk

kompetens är säkerställd. Krav på god hygienisk standard skall tillgodoses. Varje år

inträffar ett antal allvarliga sjukdomsfall orsakade av bristande hygienrutiner på

sjukhus, sjukhem och i särskilda boendeformer. Enligt förslaget till ny bestämmelse i

smittskyddslagen (1998:1472) föreslås att verksamhetschefen skall ha ett

rapporteringsansvar till smittskyddsläkaren vid upptäckt av vårdrelaterade infektioner.

Vidare bör den vårdhygieniska kompetensen utökas inom kommunal hälso- och

sjukvård (SoSFS, 1998:12; Widegren, 2000).
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Enligt Gustavsson (1997) finns inga exakta uppgifter på hur stor andel sjukdomar som

är infektions- och smittrelaterade. Helt klart är att infektionssjukdomar är ett

samhällsproblem som orsakar en stor del av läkarbesök, vårddagar, sjukfrånvaro och

död i Sverige. Allt mer sätts samhällets hygieniska ageranden i relation till social- och

ekonomisk standard (Gustavsson, 1997). Enligt SoSFS (1997) är fortlöpande hälso-

och smittskydd viktiga åtgärder för att befrämja en god hälsa. Infektionssjukdomar

kommer alltid att finnas, men konsekvenserna för sjuklighet och dödlighet beror på i

vilken utsträckning det är möjligt att stävja spridningen av olika smittämnen. Genom

god hygien i förebyggande syfte kan en stor del av de smittsamma sjukdomarna och

hälsoriskerna minskas SoSFS (1997). 

Hygiensjuksköterskans ansvarsområde 

I SoSFS (1998:12) redogörs för Svenska hygiensjuksköterskors ansvarsområde och

den rådigvande funktion de har i olika hygienfrågor. Hygiensjuksköterskan ska

övervaka infektionsläget och initiera rätt omhändertagande av smittsamma patienter.

Det är viktigt med tidig upptäckt av smittämnen, exempelvis att identifiera patienter

med Meticillinresistent Staphylokockus Aureus (MRSA). Kontaktas hygien-

sjuksköterskan i ett sent skede är det i stort sett omöjligt att utföra smittspårning och

initiera åtgärder som begränsar risken för smittspridning. Till övervakningsuppgiften

hör också att ha färdiga handlingsplaner för de vanligaste och mest allvarliga

situationerna. I samband med utbrott ska åtgärder initieras, som kan begränsa och

hindra dessa. Epidemikurva (kartläggning över smittsam sjukdom som angriper

många personer inom ett område under en begränsad tid) ska göras och det ska finnas

en beredskapsplan som omfattar utökad personal samt fler vårdplatser.

Hygiensjuksköterskan medverkar även vid registrering av ingreppsrelaterade

infektioner och där föranstalta åtgärder som minskar infektionsrisken. En central del i

arbetet är att utveckla och följa upp vårdrutiner så att de kan anpassas till de lokala

förhållandena såväl inom institutioner som i kommunal verksamhet.

Hygiensköterskan ska vara tillgänglig där vård bedrivs oavsett om det är öppen eller

sluten vård. Kontroll av metoder för sterilisering och desinfektion är en mycket viktig

uppgift. Rådgivning vid hantering av mat, disk, sopor, tvätt och vatten samt att
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medverka vid om- och nybyggnationer av vårdutrymmen inom alla former av hälso-

och sjukvård redan vid planeringsstadiet. Vid inköp av t ex medicinsktekniska

produkter ska hygiensjuksköterskan ha kunskap om vilka krav som bör ställas

avseende hygienaspekter. Vidare ska hon ta ansvar för och medverka i undervisning

och information till vårdpersonal. För att kunna ge en fullgod undervisning krävs av

hygiensjuksköterskan att bevaka aktuell litteratur och utvecklingsarbete som sker

inom hygienområdet nationellt och globalt (SoSFS, 1998:12; SoSFS, 1991:32;

Gustavsson, Norberg & Struwe, 2000).

Val av begrepp

Inom de flesta landsting idag är den vårdhygieniska verksamheten knuten till

sjukhusen. I litteraturen anges flera olika namn på vårdhygienisk verksamhet så som

sjukhushygien, infektionshygien och vårdhygien (egen kommentar). Svensk Förening

för Vårdhygien (SFVH) har tillsammans med Smittskyddsläkarföreningen (2000)

tillsatt en arbetsgrupp som arbetat med kompetensbeskrivningar för hygienläkare,

hygiensjuksköterskor, smittskyddsläkare och smittskyddssjuksköterskor. Arbets-

gruppen använder beteckningen vårdhygien som leder tanken till åtgärder som

innefattar förebyggande åtgärder vilket inte infektionshygien gör då det associerar till

en redan uppkommen infektion. Begreppet sjukhusinfektion ersätts allt mer av

beteckningen vårdrelaterad infektion.  Vårdrelaterade infektioner kan förvärvas i alla

omvårdnadssituationer oavsett vårdform, begreppet sjukhushygien för tanken till

infektioner förvärvade på sjukhus (Svensk Förening för Vårdhygien &

Smittskyddsläkarföreningen, 2000). Jag kommer fortsättningsvis att använda termen

vårdrelaterad infektion och vårdhygien (egen kommentar).

Vårdrelaterad infektion

Enligt SoSFS  (1998:12) är målet med vårdhygieniska åtgärder att förebygga infektioner

hos patienter och vårdpersonal, hindra smittspridning mellan patienter samt hindra

smittspridning från patient till personal och omvänt. Under 1900-talet har vårdformerna

förändrats. Akutsjukhusen har fått färre vårdplatser och vårdtiderna har blivit kortare.

Konsekvensen är att endast de svårast sjuka blir kvar i sluten vård och eftervården

flyttas ut i kommunernas hemsjukvård. Enligt statistiken sker många infektionsutbrott
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(främst tarmsmitta) på sjukhem och inom geriatrisk vård. En stor del av vårdtagarna är

urin- och faecesinkontinenta vilket i sin tur ökar risken för kontaktsmitta (SoSFS

1998:12). 

Socialstyrelsens definition av vårdrelaterad infektion är:

"Med sjukhusinfektion avses varje infektionstillstånd som drabbar

patient  till följd  av sjukhusvistelse eller  behandling i öppen vård,

oavsett om det  sjukdomsalstrande  ämnet  tillförs  i samband med

vården eller härrör från patienten själv samt oavsett om infektions-

tillståndet  yppas  under  eller  efter vården. Med  sjukhusinfektion

avses även infektionstillstånd som personal ådragit sig till följd av

arbetet." (SoSFS, 1998:19, sid. 10)

De flesta vårdrelaterade infektioner uppstår enligt SoSFS (1998:19) utifrån tre

huvudprinciper:

� Endogena infektioner innebär att patienten smittas av mikroorganismer från sig

själv. Det kan ske i samband med undersökningar, vård eller behandling. Risken att

drabbas av en infektion ökar i samband med hur länge patienten vistas i vårdmiljön.

� Exogena infektioner drabbar patienten efter kolonisation (kolonier av patogena

mikroorganismer ex smittbärare) av mikroorganismer t.ex. från miljön eller andra

patienter. Smittan överförs till patienten främst via personalens händer och kläder.

� Koloniserade patienter kan överföra mikroorganismer till vårdpersonal, som i

arbetet kommer i kontakt med infekterat kroppssekret.

Vårdrelaterade infektioner generellt eller lokalt i en vävnad drabbar främst personer

med nedsatt immunförsvar. Ålder har en stor betydelse då åldringar eller förtidigt

födda har ett sämre immunförsvar än människor mitt i livet. Trauma och andra
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sjukdomar speciellt blodmaligniteter, malnutrition, oreglerad diabetes, stora

olyckstrauman eller stora operationer påverkar immunförsvaret negativt (SoSFS

1998:12). Flera faktorer påverkar risken för patienter att drabbas av infektioner i

samband med vård. Komplicerade ingrepp urförs på mycket svårt sjuka patienter med

nedsatt immunförsvar vilket ökar infektionsrisken för annars "godartade"

mikroorganismer. Personer som av olika orsaker är oförmögna att klara sig själva i ett

eget boende vårdas i ökande omfattning inom äldreomsorg eller hemvård till livets

slut. Ökad användning av antibiotika sammantaget med bristande hygienrutiner ökar

problemen med resistenta bakteriestammar. Sjukvården är utsatt för en stor

ekonomisk press, vilket medför att allt mindre resurser kommer att läggas på att

förebygga infektioner och den ökade arbetsbelastningen  medför att nödvändiga

hygienrutiner inte följs (SoSFS, 1998:12; SoSFS, 1998:19).  

Vårdrelaterade infektioner förlänger vårdtiden, ökar vårdkostnader och dödlighet. I en

amerikansk studie beräknades vårdtidsförlängningen orsakad av vårdrelaterade

infektioner i genomsnitt till 4 dagar. Sårinfektioner efter operation orsakade förlängd

vårdtid i 7 dygn, pneumoni i 6 dygn, urinvägsinfektion i 3,6 dygn. Viktigt att beakta är

att variationsbredden för varje infektionstyp var stor (Kjellgren, Norberg, Fryklund &

Burman, 1985; Wenzel, Osterman, Hunting & Gwaltney, 1976). 

Enligt SoSFS (1998:12) är socialstyrelsens uppgift att föra fram kunskaper som kan

stödja hälso- och sjukvårdens  kvalitetsutveckling. En del av kvalitetsutvecklingen är

att säkerställa hög kvalitet och säkerhet i vården genom att förebygga vårdrelaterade

infektioner, vilket medför minskat lidande för enskilda personer och minskade

kostnader för samhället. Vårdhygieniska rutiner är så som barriärvård, kanyl- och

katetervård, förebyggande av kontaktsmitta och isoleringsvård basala inom all vård

och omsorg (SoSFS 1998:12) . 

Personlig hygien

Enligt Gustavsson et al (2000) är personalens och vårdtagarnas personliga hygien

viktig ur smittöverföringssynpunkt. Långt hår ska sättas upp för att inte komma i

kontakt med vårdtagaren vid omvårdnad och mathantering. Naglarna ska vara korta
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och utan nagellack på grund av svårigheten att få naglarna rena på undersidan och i

nagellackets sprickor. Smycken på händer och underarmar försvårar rengöringen av

händerna samtidigt som fukten under t ex en ring tillsammans med värme är en

idealisk miljö för mikroorganismer att växa till i (Gustavsson et al, 2000). Hygien

skall  ses som åtgärder eller procedurer för att reducera kontamination av

mikroorganismer och därmed minska smittrisken (Beumer, Bloomfield, Exner, Fara,

Nath & Scott, 2000).  

Omvårdnadspersonal av alla kategorier kan överföra smittämnen med direkt eller

indirekt kontaktsmitta via händer och kläder, mellan patienter och mellan varandra.

Därför bör de ha hand om så få patienter som möjligt. För att inte sprida smitta i olika

vårdsituationer mellan olika vårdtagare, personal eller besökare krävs en bra

arbetsteknik för att skapa barriärer mot smittspridning, dvs. barriärvård. En global

diskussion förs om vilka metoder som bäst minskar antalet mikroorganismer på huden

(Maury, Alzieu, Baudel, Haram, Babut, Guidet & Offenstadt, 2000; SoSFS, 1998:12;

SoSFS, 1998:19). 

Barriärvård

SoSFS (1991:32) säger att barriärvård är en benämning på samlade hygieniska

åtgärder för att förebygga smitta känd eller okänd. Begreppet förklaras som rutiner vid

direkt patientkontakt. De viktigaste beståndsdelarna inom barriärvård är

handdesinfektion/ handskar vid kontakt med urin, avföring, blod och sekret samt

användandet av skyddsrock/plastförkläde. I Handbok för hälso- och sjukvård förklaras

barriärvård som smittförebyggande åtgärder som vidtas vid kontakt med

kroppsvätskor och ska tillämpas i alla vårdsituationer där känd eller okänd smitta ska

förebyggas (Landstingsförbundet, 1994). 

De viktigaste beståndsdelarna i barriärvård är enligt SoSFS (1998:12):

� Konsekvent handhygien innebär handdesinfektion med ett alkoholbaserat

desinfektionsmedel före rent och efter orent arbete. Endast vid

gastroenteritvirusinfektioner och sporbildande bakterier rekommenderas handtvätt
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med tvål och vatten för att få en mekanisk rengöring. Handtvätt med tvål och

vatten ska annars endast ske vid synlig nedsmutsning av händerna (SoSFS,

1998:12). Enligt Rotter (1984) minskar tvätt med tvål och vatten

mikroorganismernas antal 1000 gånger efter två minuters tvätt. Denna minskning

sker oavsett om tvålen innehåller desinfektionsmedel eller inte. Alkoholbaserat

desinfektionsmedel ger betydligt större effekt, 10 000 gånger mindre av både gram

positiva och gram negativa bakterier. Risken att överföra smitta via händerna är

mycket stor (Reybrouck, 1983; Beumer et al, 2000). Det är klarlagt att

gramnegativa bakterier som Klebsiella sprids lätt via kontaminerade händer. Tvål

och vattentvätt ersätter inte handesinfektion med alkoholbaserat

desinfektionsmedel. De alkoholbaserade desinfektionsmedel som rekommenderas

är etylalkohol 70%, isopropanol 60% och klorhexidin (Bettin, Clabots, Mathie,

Beumer et al, 2000; Boyce, 2000; Girard, Amazin & Farby, 2001). Klorhexidin

har en långtidsverkande effekt vilken eftersträvas vid operationer. Det som talar

mot klorhexidin är allergirisken (Butz, Laughon, Gullette & Larson, 1990;

Sjölander, 1999).

  

För att få en adekvat smittrening med alkoholbaserat desinfektionsmedel bör

händer och underarmar vara torra. Minst två ml handdesinfektionsmedel masseras

in på händer, underarmar, mellan fingrar, fingertoppar och tumgrepp. Det största

problemet är att vårdpersonal inte desinfekterar händerna i den utsträckningen som

är nödvändigt (Feather, Stone, Wessier, Boursicot & Pratt, 2000; Hirsch, 1999;

Pittet, 2000; Rotter, 1984; Rotter & Koller, 1992; Rotter, 1996; Voss & Widmer,

1997).

 

� Handskar minskar graden av nedsmutsning på händerna. Viktigt att tänka på är

att händerna kontamineras även vid användning av handskar (Doebbeling et al,

1988). För övrigt används handskar av tre skäl - att inte förorena händerna med

urin, avföring, blod, sårsekret m.m. – reduktion av den mängd

mikroorganismer som når händerna för att underlätta handdesinfektion -

minskning av risken för blodsmitta. Handskar ska användas i direkt

blodkontakt (SoSFS, 1991:32, SoSFS, 1998:12). En studie på handskars skydd
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vid stickskador, gjord i USA avseende hepatitsmitta vid dialysbehandling visar

att risken att smittas av inokulerat blod minskar med 46% vid användandet av

latexhandskar (Mast, Woolwine & Gerbering, 1993).

� Skyddsrock/plastförkläde används för att skydda arbetsdräkten från kropps-

vätskor/utsöndringar från patient. Skyddsrock/plastförkläde skall användas vid

direkt kroppskontakt med patienten eller patientens säng. Skyddsrock av tyg

minskar den klädburna kontaktsmittan med 20-100 gånger. Skyddseffekten beror

på hur våt rocken blir och hur tätt tyget är. Vid våta arbetsmoment rekommenderas

plastförkläde som inte släpper igenom fukt (Hambraeus, 1973; Pittet, 2000;

Ransjö, 1979; SoSFS, 1991:32; SoSFS, 1998:12).

Hälso- och sjukvård i kommunerna

I Sjölenius (1997) sammanfattas ädelreformen genomförande. 1 januari 1992 övertog

kommunerna 490 sjukhem med ungefär 31 000 vårdplatser. Sammanlagt bor nu

ungefär 135 000 personer på sjukhem, ålderdomshem, servicehus och gruppboende

för dementa (äldreboenden/särskilda boenden) (SoS-rapport 1998:19). Reformen

innebar att kommunerna fick ansvar för långvarig service och vård till äldre och

handikappade. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1985 (i Författningshandbok

för personal inom hälso- och sjukvården) skall varje kommun erbjuda en hälso- och

sjukvård åt dem som bor i särskild boendeform. Landstingen kan genom avtal med

kommunen överlåta ansvaret på hemsjukvården till kommunen. Det har skett i ungefär

50% av landets kommuner. Ansvaret för sjukvård i kommunal hälso- och sjukvård

omfattar inte läkarvård. HSL ålägger varje kommun att ha en medicinskt ansvarig

sjuksköterska (MAS). Ansvarsområdet är enligt HSL  att ansvara för

kvalitetsutveckling och säkerhet inom kommunens vårdande verksamheter. Ansvaret

avser vård och behandling samt krav på dokumentation och skadeanmälningar

(Sjölenius, 1997; Willow 2000).  

Effekten av ädelreformen har enligt Sjölenius (1997) följts upp av Socialstyrelsen som

dragit slutsatsen att reformen skapat möjligheter till att lösa en del av de problem som

kännetecknat äldrevården tidigare. Exempelvis kan patienter som är medicinskt



10

färdigbehandlade på sjukhus vårdas vidare i hemmet. Uppmärksammade brister inom

flera områden innan ädelreformen har identifierats. Exempel på områden som brast

var information och samverkan mellan landsting och kommuner, vårdplanering,

rehabilitering, hjälpmedelsinsatser och uppföljning av medicinska ordinationer. En

orsak till bristerna var att flera huvudmän ansvarade för vården utan en gemensam

grundsyn. Ädelreformens syfte var att lösa dessa problem och brister. Ett

huvudmannaskap skulle ge en klar inriktning för vården och den sociala synen på

äldrevården skulle träda i förgrunden (Sjölenius, 1997).

Äldrevård i framtiden

Sjölenius (1997) redogör för ett betänkande från socialutskottet (1996/97:SoU14).

Förväntningarna på hälso- och sjukvården ökar mer och mer. Antalet äldre människor

med vårdbehov  växer och den medicinska utvecklingen går framåt. Kontentan blir en

längre livslängd och sjukdomstiden förlängs, vilket  medför ökad efterfrågan på

avancerad vård och omsorg. Minskning av antalet akutplatser inom såväl akutsjukvård

som geriatrik har skett med ungefär 17 procent mellan 1992-1994. Patienter som

vårdas i hemmet kräver mer avancerade insatser medicinskt, omvårdnadsmässigt och

medicinsktekniskt än vad kommunerna har möjlighet att ge. Vårdtyngden ökar i alla

typer av boendeformer och högre krav ställs på  omvårdnadspersonalen. I HSL

(1996:97) åläggs kommunerna att svara för en god hälso- och sjukvård vid  särskilda

boendeformer och i hemsjukvården. Kommunernas ansvar ska vara det samma som

landstingets bortsett läkarinsatser. God kvalitet prioriteras, det innebär att tillgodose

patientens behov av trygghet i vård och behandlingar. Vården ska bedrivas av

personal med adekvat utbildning och med god materiell standard. Vård, behandling

och rådgivning ska ske enligt beprövad erfarenhet. Kraven på medicinsk säkerhet och

kvalitet är av avgörande betydelse. För att säkerställa kvaliteten ska kvalitetssystem

utvecklas, dessa ska omfatta system för planering, utförande, uppföljning och

utveckling av  verksamheten. Kraven på kvalitetssystemet är anpassning till

verksamhetens inriktning och omfattning. Mätbara mål och dokumenterade rutiner ska

finnas. Riskanalys och avvikelserapportering har en central del i kvalitetssystemen där

identifiering, bedömning och analys står i fokus. Enligt HSL skall landsting såväl som

kommuner, arbeta med att förebygga ohälsa (Sjölenius, 1997). 



11

MRSA-problematik i kommunerna

I kommunal hälso- och sjukvård har vårdhygieniska frågor aktualiserats i samband

med spridning av MRSA i Västra Götaland. En av orsakerna till utbrottet beskrevs

vara att barriärvården inte fungerade som den borde. Problemet fokuserades i

kommunal hälso- och sjukvård när MRSA-patienter efter vårdtiden på sjukhus

flyttades till olika typer av kommunala boenden eller till hemmen. Många

krävde/kräver stora omvårdnadsinsatser av kommunens personal (Bresky, Lindqvist &

van Raalte, 2000). MRSA innebär antibiotikaresistens mot flera typer av antibiotika.

Konsekvensen kan bli svårbehandlade djupa infektioner. Vissa stammar av bakterien

har förmåga att spridas lättare än andra. Precis som vid andra staphylokockinfektioner

smittar MRSA företrädesvis via kontaktsmitta. Har MRSA etablerat sig i en

institutionsliknande miljö kan den vara svår att bli av med. Det finns ingen klar

definition på smittfrihet. Så länge patienten har sår, eksem eller andra hudlesioner och

någon form av kateter kvarstår smittsamheten. MRSA kan uppstå igen vid ny

antibiotikabehandling eller när nya sår eller hudlesioner uppstår. Problemet är inte

längre sjukhusrelaterat utan ett samhällsproblem speciellt inom institutionsvård

(Bresky et all, 2000; Danielsson & Kjellander; 1993 ; Forsgren & Kronvall, 1996;

Guilhermetti, Hernandes, Fukushigue, Garcia & Cardoso, 2001).

PROBLEMFORMULERING

Under senare delen av 1900-talet har noterats en  ökning av vårdrelaterade infektioner.

Oroväckande rapporter kommer dagligen om ökningen av multiresistenta bakterier

runt om i världen. Det finns också registrerat att multiresistenta Staphylokockus

aureus etablerat sig i vissa kommuners äldre/långtidsboende och patientens hem. Det

blir allt svårare att undvika epidemiska utbrott av multiresistenta bakterier både i

samhället och på akutsjukhus. Det minskande antalet vårplatser inom akutsjukvården

innebär att svårt sjuka patienter med större mottaglighet för infektioner och större

behov av avancerade sjukvårdsinsatser ökar, speciellt inom kommunal hälso- och

sjukvård. Personalens arbetsbelastning ökar vilket medför att viktiga rutiner så som 
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barriärvård kan komma i skymundan med ökande smittspridningsrisk som följd

(SoSFS, 1998:12). 

SYFTE

Syftet med studien var att göra en kartläggning av 15 kommuners storlek och struktur

avseende  olika vårdformer (vårdtagare med somatiskt vårdbehov) och personaltäthet.

Samt att göra en beskrivning av medicinskt ansvarig sjuksköterskas uppfattning av

personalens kunskap om barriärvård och möjlighet till att utföra barriärvård på olika

typer av kommunens äldreboenden och i hemvård. 

De frågeställningar som växer fram ur syftet är följande:

1. Vårdstruktur - hur är kommunens verksamhet uppbyggd avseende boendeformer

och  antal vårdtagare?

2. Personalstruktur - hur stor är personaltätheten?

3. Barriärvård - finns möjlighet till att utföra barriärvård?

4. Finns metodbeskrivningar, följsamhet till och uppföljning av rutiner i

omvårdnadsarbetet avseende barriärvård?

METOD 

En totalundersökning genomfördes som belyste vårdstruktur, personalstruktur och den

medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppfattning om möjligheten att utföra

barriärvård inom den egna kommunen. 

Respondenter

Samtliga medicinskt ansvariga sjuksköterskor i 15  kommuner inom Västra Götalands



13

län, som ingår i en hygiensjuksköterskas ansvarsområde intervjuades. Innan intervjun

genomfördes inhämtades tillstånd från samtliga medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

Tillstånd från chef/arbetsledare inhämtades ej då medicinskt ansvariga sjuksköterskor

har ett eget ansvar för verksamheten. Anonymitet garanterades. Samtliga

frågedokument avidentifierades genom sifferkoder 1-15 utan inbördes ordning.

Mätinstrument

Undersökningen genomfördes genom en strukturerad telefonintervju av samtliga

medicinskt ansvariga sjuksköterskor med förutbestämda frågeställningar (bilaga 2.).

Frågeställningarna strukturerades ur Protokoll för vårdhygienisk standard (Edstedt,

Gustavsson, Isaksson, Jörbeck & Lindgren, 1998). I fråga 1-3 efterfrågades antal

vårdtagare, fördelning av boenden och personaltäthet. Svaren gavs i siffror. I frågorna

4-10 gavs informanten svarsalternativen: Nej, I viss utsträckning, I stor utsträckning

och Helt, vidare fanns möjlighet att ge kommentarer och förtydliganden i samband

med intervjun. Övriga frågor kunde svaras Ja eller Nej på, samt möjlighet till

kommentar och förtydliganden av informanten. Intervjun är en kartläggning av

utgångsläget avseende  hygienrutiner. 

Validitet

Valet av mätinstrument föll på ”Protokoll för vårdhygienisk standard” (Edstedt, et al,

1998). Mätinstrumentet är en nationell metod för att kvalitetssäkra hygienrutiner och

hygienstandard i kommunal hälso- och sjukvård. Metoden är initierad av  Svensk

Förening för Vårdhygien och Sjukhushygien (SFSS). Protokoll för vårdhygienisk

standard har framtagits av en expertgrupp bestående av två Vårdhygieniker

(överläkare), en Smittskyddsläkare, en Smittskyddssjuksköterska och en

Hygiensjuksköterska (inom kommunal hälso- och sjukvård). Delar av Protokoll för

vårdhygienisk standard har används i denna studie. Protokollet i sin helhet ger svar på

betydligt fler hygienfrågor än syftet med denna studien. Mätinstrumentet har används i

flera kommuner i Sverige, Linköping, Stockholms stad och en kommun i Västra

Götalands län. Inga frågor har framkommit angående mätinstrumentet från medicinskt

ansvariga sjuksköterskor eller de hygiensjuksköterskor som använt sig av det (a.a.,

1998).
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Analys

Fråga 1-2  avseende vårdstrukturen redovisades i en figur. Fråga tre anges de högsta och

lägsta antal personal/patient samt aritmetiska medelvärdet. Frågorna 4-10 analyserades

med hjälp av en bedömningsskala på ordinalskalenivå bestående av fyra steg, utrymme

fanns för skriftliga kommentarer i av granskaren. 

Svaren på fråga 4-10 grupperades i följande grupper:

1. Nej

2. I viss utsträckning

3. I stor utsträckning

4. Helt

Svaren redovisas i tabeller, de kommentarer som framkom sammanfattas och

redovisas i löpande text. Övriga frågor sammanfattas i tabeller och redovisas i löpande

text.  

Procedur 

Inledningsvis var intentionen att göra en enkätundersökning. Frågorna testades på två

vårdchefer inom Skaraborgs sjukhus. Utan förtydliganden och kommentarer gav inte

frågeställningarna det djup som eftersträvades i kartläggningen. Därför gjordes en

telefonintervju med samma frågeställningar (bilaga 2.) av samtliga 15 medicinskt

ansvariga sjuksköterskor. 

Innan intervjun togs telefonkontakt för att få samtycke till och för att avtala  tidpunkt

för intervjun. Även en förfrågan om tillstånd från överordnad till varje medicinskt

ansvarig sjuksköterska efterfrågades, ingen ansåg detta vara nödvändigt då intervjun

fokuserade den medicinskt ansvariga sjuksköterskas ansvarsområde. Därefter

skickades ett brev till samtliga respondenter (bilaga 1.) som förtydligade vad som

diskuterats i den tidigare telefonkontakten. Samtidigt sändes frågeställningarna till

samtliga respondenter (bilaga 2) för att  förbereda svaren. I samband med intervjun

gavs utrymme för kommentarer och anteckningar av granskaren på ett identiskt
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dokument.

Samtliga intervjuer gjordes på arbetstid förmiddag eller eftermiddag beroende på när

den medicinskt ansvariga sjuksköterskan hade möjlighet att avvara de cirka 30

minuter intervjun tog. 

Bortfall

Inget externt bortfall noterades. Internt bortfall kunde noteras i fråga 2 avseende

personaltätheten där en medicinskt ansvariga sjuksköterskan inte kunde ta fram

uppgifterna på grund av sjukskrivning. Fyra medicinskt ansvariga sjuksköterskor

kunde endast delvis svara på frågan då personal varierande efter  vårdtyngd. Totalt

internt bortfall noterades i frågan om personaltäthet i hemsjukvården. Samtliga 15

medicinskt ansvariga sjuksköterskor angav individuella bedömningar av vårdtagarens

behov som avgör  personaltäthet som därmed varierar. 

RESULTAT 

Vårdstruktur (fråga 1-2)

Antalet vårdtagare (ej omsorgstagare vårdtagare med somatiskt omvårdnadsbehov) i

de 15 kommuner som ingick i studien varierade mellan 150 och 1822 personer

(oktober 2001) och omfattade kommunens omvårdnadsinsatser i olika boendeformer

samt hemvård. Siffrorna som anges är inte exakta beroende på att antal vårdtagare i

hemvård varierar. Fördelningen av boendeformer för äldre varierade i de olika

kommunerna (figur 1.). Olika kombinationer av särskilda boenden är vanligt vilket

innefattar sjukhemsboende, äldreboende (servicehus och ålderdomshem) och

gruppboende för dementa patienter. I två kommuner är vården privatiserad.
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Figur 1. Antalet vårdtagare totalt I varje kommun (1-15) samt fördelningen av hemvård och

äldreboenden (oktober 2001). Äldreboenden innefattar alla särskilda boendeformer.

Fördelning geografiskt av olika boendeformer varierar beroende på kommunens

storlek och hur många orter som ingår i varje kommun. Vidare har vissa kommuner

satsat mer på  integrering av de olika boendeformerna och andra har delat upp dem på

olika ställen i kommunen. Tabell 1. visar fördelningen i de olika kommunerna samt

hur många boendeenheter det finns i varje kommun. 

Tabell 1. Visar antal och  fördelning av olika särskilda  boendeformer i de 15 intervjuade kommunerna. 

Kommun     Sjukhem     Äldreboende     Gruppboende     Sjukhem/         Äldreboende/    Sjukhem/  
                                                                                           äldreboende     gruppboende     äldreboende/

gruppboende

1 1 1          
2 1 5
3 4
4 3 2
5 1 3
6 3
7 1 3 2
8 1 2
9 1 1
10 1 1
11 11
12  4
13 1 6
14                                                                                                         12
15 15

0
2 00
4 00
6 00
8 00

10 00
12 00
14 00
16 00
18 00
20 00

vå rd ta ga re  to ta lt 1 70 7 5 8 27 0 4 00 1 5 0 16 0 1 60 3 5 6 34 7 2 16 5 00 13 2 0 70 0 7 40 1 8 22

ä ld re b oe n de n 1 21 3 2 2 23 2 2 24 1 1 2 11 6 1 32 1 9 0 13 7 1 21 3 00 7 6 4 33 3 4 97 7 2 2

h e m vård 4 9 4 3 6 38 1 76 3 8 4 4 28 1 6 6 21 0 95 2 00 5 5 6 36 7 2 43 1 1 00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 13 1 4 1 5
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� 3 3 10 17 4 49

Av tabellen framgår att kombinerade boendeenheter förekommer mest frekvent, 49

stycken fördelat på 6 kommuner. 

Personalstruktur (fråga 3)

Personaltätheten varierar mycket i olika typer av boendeformer. Siffrorna nedan anger

antal personal/vårdtagare avseende sjukvårdsbiträden och undersköterskor dag och

nattetid. Sjuksköterskor har i flera kommuner ett större ansvarsområde än en

boendeenhet. I flera kommuner ansvarar distriktssjuksköterskor för den medicinska

omvårdnaden dagtid och nattetid har de flesta kommuner distriktssjuksköterskor

ansvariga på särskilda boenden och distrikt inom hemvård. I hemsjukvården räknas

inte personaltätheten på samma sätt som på särskilda boenden, omvårdnadsbehovet

bedöms från vårdtagarens individuella behov. På särskilda boenden varierar

personaltätheten mellan 0,37-0,85 personal/vårdtagare och det aritmetiska

medelvärdet är 0,57 personal/vårdtagare, baserat på 14 kommuner. Gruppboenden har

betydligt högre personaltäthet, mellan 0,66-1,03 personal/vårdtagare och det

aritmetiska medelvärdet i de 11 kommuner som svarat är 0.9 personal/vårdtagare. I

gruppboenden ansvarar personalen även för matlagning vilket oftast inte är fallet på

sjukhem och servicehus.  

Barriärvård (fråga 4-6)

Nästa frågeområde belyser barriärvården och möjlighet att utföra handdesinfektion,

använda skyddshandskar och skyddsrock av tyg och/eller plastförkläde hos vårdtagare

oavsett boendeform. I hemsjukvården uppges svårigheter att ta med allt som behövs

för omvårdnad och för att kunna tillämpa barriärvård hos varje vårdtagare. Möjlighet

finns att hämta desinfektionsmedel från förråd eller på äldreboenden vid behov i 11 av

kommunerna.
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Tabell 2. visar i vilken utsträckning MAS anser att det finns tillgång till handdesinfektionsmedel,

skyddshandskar och skyddsförkläden/skyddsrock hos samtliga vårdtagare i de 15 intervjuade

kommunerna.

        Nej        I viss utsträckning         I stor utsträckning        Helt 

Handdesinfektion 0  3 3 9

Skyddshandskar    0 5                4               6

Skyddsförkläde/skyddsrock       0                        8                                 3               4

Handdesinfektion  finns i allmänhet tillgängligt i kommunerna, 12 MAS uppger att

tillgången är ”i stor utsträckning” eller ”helt”. Svårigheten ligger i distributionen och

lagerhållningen i hemvården. I tre av kommentarerna framkommer även en osäkerhet i

om personalen använder handdesinfektionsmedel trots tillgång. 
               

Ingen kommun saknar helt tillgång till skyddshandskar. Tre MAS av de fem som

uppger att tillgång finns ”i viss utsträckning” uppger att vårdtagarna själva får köpa

skyddshandskar. I sex av kommunerna har personalen helt tillgång till

skyddshandskar. Även här diskuterades i intervjun huruvida skyddshandskar används

eller ej och i vilka situationer det är relevant att använda skyddshandskar. Tre MAS

uppger att vårdtagaren helt eller delvis får köpa skyddshandskar till personalen.

Åtta MAS uppger att det finns tillgång till skyddsförkläde/skyddsrock ”i viss

utsträckning”. Vid intervjun framgår en viss osäkerhet vilken typ av skyddsrock som

är relevant i olika situationer. Båda typerna av skyddskläder används i tio av

kommunerna, i fem kommuner rekommenderar MAS enbart plastförkläden.

Metodbeskrivningar, information, följsamhet och uppdatering av rutiner

(fråga 7-13)  

Handbok för hälso- och sjukvårdsarbete finns i samtliga kommuner. Tillgängligheten

till Handbok för hälso- och sjukvårdsarbete (1994) för all personal varierar dock. I en

kommun har enbart sjuksköterskorna tillgång till handboken. De flesta kommuner

har/håller på att helt eller delvis skriva egna metodanvisningar för att förebygga
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smittspridning. I fyra kommuner anser MAS att anvisningarna i Handbok för hälso-

och sjukvårdsarbete är helt tillräckliga. 

Tabell 3. visar i vilken utsträckning personalen i de 15 kommunerna har tillgång till Handbok för

hälso- och sjukvårdsarbete, och om de har egna lokalt skrivna metodbeskrivningar angående

smittspridning, handdesinfektion, skyddshandskar och skyddsförkläde/skyddsrock.

      Nej        I viss utsträckning         I stor utsträckning         Helt 

Handbok för hälso- och
sjukvårdsarbete 1 2 3 9

Smittspridning (egna metod 3 8 1                        3
beskrivningar)  
 
Handdesinfektion
Skyddshandskar
Skyddsförkläde/skyddsrock     6 5 2               2
(egna metodbeskrivningar)

Ingen MAS svarade att barriärvård och metodbeskrivningar avseende barriärvård var

känd av all personal. Informationen sker på olika sätt vanligtvis vid introduktion av

nyanställd personal. I flera kommuner diskuterades hygienfrågor, dokumentation och

aktuella vårdhygieniska problem i samband med arbetsplatskonferenser. Sju av

kommunerna har hygienombud eller hygienansvariga sjuksköterskor som ansvarar för

information till personalen. 

En MAS svarade ”Helt” på frågan om barriärvård, utbildning och information var

känd av all personal. MAS hade tillsammans med en hygiensjuksköterska påbörjat

utbildning av hygienombud (sjuksköterskor med hygienansvar), minst en från varje

särskilt boende och distrikt i hemsjukvården. I undervisningen deltog bakteriolog,

hygiensjuksköterskor, och smittskyddssjuksköterska. Uppdatering av nyheter inom

vårdhygien skall göras två gånger om året. Hygienombuden ansvarar för uppdatering

av dokument, information, utbildning, som resursperson i hygienfrågor och

kontaktperson till hygiensjuksköterskan. Elva MAS svarade att de hade svårighet att

nå  ut till personalen med information och undervisning. 
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Ingen MAS uppgav att det förekom någon form av uppföljning av kunskaper i

barriärvård eller om nya hygienrutiner följs.   

Ansvaret för information till personal åligger MAS. Dokumentation angående

hygienrutiner kommer till MAS kännedom för vidare distribution. De flesta MAS

sände ut dokumentationen till arbetsledare eller hygienombud på särskilda boenden,

samt till arbetsledare i hemvården för vidare information till övrig personal. 

Resultatsammanfattning

Kommunernas storlek och struktur avseende vårdtagare, personal och boendeformer

varierar mycket. Förutsättningar att bedriva barriärvård finns i stort sett i alla

kommuner som ingår i studien. Tillgång till metodbeskrivningar varierar mycket. Alla

MAS uppger att Handbok för hälso- och sjukvårdsarbete (1994) finns, men

tillgängligheten för all personal är inte total. Några MAS har helt eller delvis initierat

utformning av egna hygienrutiner. Däremot återfinns ingen strukturerad form av

informationsflöde till personalen eller uppdatering av hygienrutiner. Inte heller

återfinns någon kontroll av följsamheten till metodbeskrivningar.

DISKUSSION 

Metod

På grund av respondenternas antal (15 personer) gick det att genomföra en

totalundersökning. Valet av telefonintervjun möjliggjorde förtydliganden av frågorna.

Däremot gav telefonintervjun inte den interaktion med respondenten som vid ett

personligt möte. Intressant vore att i en fenomenologisk studie söka svaret på  MAS

uppfattning om hur barriärvård fungerar i verksamheten. Samtliga MAS var mycket

positiva till intervjun, inget externt bortfall noterades. De flesta uppgav att

hygienrutiner var eftersatta samt välkomnade en hygiensjuksköterskas kompetens. 

Att valet av mätinstrument föll på ”Protokoll för vårdhygienisk standard” (Edstedt, et

al, 1998) var för mig naturligt. Instrumentet är skräddarsytt för vårdhygieniska
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frågeställningar riktat mot kommunal hälso- och sjukvård. Möjlighet till och kunskap

om barriärvård i kommunal hälso- och sjukvård  är ej känt inom vårdhygieniska- och

smittskyddskretsar i Sverige. En anledning kan vara att vårdhygienisk expertis inte

tidigare har haft resurser att arbeta aktivt med hygienfrågor i kommunal verksamhet.  

De flesta frågeställningar upplevdes av respondenterna vara relevanta och lätta att

svara på. Frågan angående personaltäthet var däremot del vis omöjlig för MAS att

svara på. Jag kunde ha satt mig mer in i frågan innan intervjun genomfördes. 

Vårdstruktur

Exakt svar på hur många vårdtagare respektive kommun ansvarade för var svårt att få

fram. Antalet vårdtagare varierar inom hemvården. MAS ansvarsområde varierar

mycket mellan olika kommuner, antalet vårdtagare varierar mellan 150-1822 (oktober

2001) och fördelningen av boendeformer skiljer sig. Klart är att administration och

möjligheter till personlig kontakt med personal underlättas i de kommuner som har

särskilda boenden under samma tak eller färre antal vårdtagare. Antalet boenden har

inget med fördelningen av boendeformerna att göra, utan beror till stor del på hur

många orter som finns i kommunen eller hur stor orten är. 

Personalstruktur

Min uppfattning innan studien var att MAS ansvar innefattade personaltätheten på de

olika boendena, i intervjun framkom dock att den frågan  handlades av andra personer

i organisationen. Inte heller medverkade MAS i bedömning av vårdtyngden i

hemsjukvården. På frågan om personaltätheten på gruppboenden svarade elva MAS,

tre kunde inte svara på grund av att personaltätheten varierade efter vårdbehovet.

Frågans relevans kan diskuteras eftersom det inte är MAS ansvarsområde. Som

hygiensjuksköterska får man ofta höra att det är omöjligt att bedriva barriärvård på

grund av för låg personaltäthet, ”Vi hinner inte desinfektera våra händer” o.s.v.

Intentionen var att få en uppfattning om hur  personaltätäthen var generellt. De svar

jag fick förvånade mig då personaltätheten skilde sig mycket i de olika kommunerna.

Intressant vore att titta närmare på vårdtyngd kontra personaltäthet i de olika

kommunerna.
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Barriärvård

Att barriärvård ska bedrivas i omvårdnadssituationer för att förhindra smitta och

smittspridning är en vedertagen åtgärd, i alla fall inom vårdhygieniska kretsar. Min

studie visar att MAS har kunskap om barriärvård och dess innebörd. Av erfarenhet

kan jag däremot påstå att personal ute i verksamheten inte alltid har fullt klart för sig

vad barriärvård är eller när barriärvård ska användas. Flera faktorer kan tänkas vara

orsaken till okunskap om barriärvård. Begreppet som sådant är i dagligt tal inte

vedertaget, däremot vet man ofta vad innebörden av barriärvård är. I

omvårdnadsutbildning på gymnasie- och högskolenivå är inte mikrobiologi och

vårdhygien prioriterade ämnesområden.

De flesta MAS uppger att tillgång till handdesinfektionsmedel finns för all personal.

Av de kommentarer som framkom råder osäkerhet i om personalen verkligen

desinfekterar sina händer och inte på tillgången. En MAS anger distributionen av

material som ett stort problem. Totalt är tillgången på handdesinfektionsmedel god i

samtliga kommuner.  Det är svårt att kontrollera hur och om personalen desinfekterar

sina händer. En metod kunde vara att mäta åtgången på handdesinfektionsmedel före

och efter utbildning i barriärvård. 

Tillgången på skyddshandskar varierar mellan de olika kommunerna. Användningen

av skyddshandskar diskuterades med flera MAS. Ofta inhandlas handskar av sämre

kvalitet för att minimera priset. I en kommun används endast handskar vid ”speciella

smittor” (t ex känd blodsmitta och gastroenterit). I tre kommuner får vårdtagaren själv

helt eller delvis  köpa handskar till personalen, risken blir att personalen inte använder

skyddshandskar. Ur vårdhygienisk synvinkel vore det bättre att diskutera i arbetslaget

i vilka situationer det är adekvat att använda skyddshandskar och vilket

handskmaterial som är den bästa för omvårdnadssituationen. Min tro är att

verksamheten skulle spara pengar på att använda rätt handske vid rätt tillfälle.

Intressant vore att närmare studera hur skyddshandskar används inom olika typer av
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omvårdnad. Finns det någon skillnad mellan olika vårdformer? Även en

kostnadsstudie där man tittar på användningen av skyddshandskar före och efter en

utbildning i barriärvård. 

De flesta kommuner har en klädpolicy som innebär att personalen använder sina

privata kläder i omvårdnaden. Endast en kommun hade gjort föreskrifter angående

arbetskläder avseende kvalitet och tvättråd, flera andra kommuner har följt efter och

arbetar nu ut liknande föreskrifter. Större krav ställs på personalen som har privata

kläder att använda skyddskläder vid direkt kroppskontakt med vårdtagaren. Många

använder inte skyddsrock eller plastförkläde på grund av att det känns obekvämt eller

att det inte finns tillgång till skyddskläder. På äldreboenden används ofta skyddsrock

av tyg eftersom de anses vara billigare än förkläde i plast. Enligt SoSFS (1998:12)

fungerar det i allmänhet bra om inte tyget i rocken blir fuktig eller våt. När det gäller

skyddskläder rekommenderar hygiensjuksköterskor i allmänhet engångs

plastförkläden. Information till personalen om skillnader mellan tyg och plast har inte

gått fram. 

Metodbeskrivningar, information, följsamhet och uppdatering av rutiner

Samtliga kommuner hade tillgång till Handbok för hälso- och sjukvårdsarbete (1994).

Tillgängligheten varierade dock. I en kommun hade endast  sjuksköterskorna   tillgång 

till boken, vilket innebär att det är omöjligt för övrig personal att skaffa sig

information. Flera kommuner har eller håller på att skriva egna metodanvisningar.

Arbetet är ett steg i kvalitetsutveckling och syftar till att säkerställa och modifiera

hygienrutiner till den egna verksamheten. 

Information till personalen upplevs av de flesta MAS som en svårighet. MAS

upplever att mycket information ”stannar” hos föreståndare och chefer. De kan därför

inte svara på om  informationen vidarebefordras till all personal. I den kommun där

hygienombud utbildats, ansvarar de för att information kommer ut till personalen

inom sitt ansvarsområde. Hygienombud är också ansvariga för undervisning och

uppföljning av hygienrutiner.  I övriga kommuner förekom ingen form av uppföljning
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avseende kunskaper i barriärvård och andra hygienrutiner. 

Sammanfattning

Meningen med ädelreformen var att lösa de problem som innebar att färdigbehandlade

patienter på sjukhus fortare kunde komma hem för vidare vård inom kommunens

ansvarsområde. Vad man inte klart såg är utvecklingen mot de ökande kraven på

avancerade vårdinsatser och därmed även större krav på goda hygienrutiner

(Sjölenius, 1997). 

I samband med ädelreformen drogs antalet sjuksköterskor ned på särskilda boenden

och ersattes med social omsorgspersonal. En stor medicinsk kompetens gick därmed

förlorad. I de flesta kommuner har distriktssjuksköterskorna ansvaret för så väl

särskilda boenden som hemsjukvården. Det  innebär att distriktssjuksköterskan ofta

befinner sig geografiskt långt bort från den vårdtagare som behöver akut hjälp eller

ställningstagande  i hygienrutiner vid ett utbrott o dl. Finns inte distriktssjuksköterskan

tillgänglig ställs stora krav på undersköterskor och vårdbiträden. 

Den strama ekonomin inom vård och omsorg ger inte de förutsättningar som krävs för

att på ett adekvat sätt förhindra smittspridning. Personalen minimeras och ekonomin

styr inköp av produkter och tjänster. Ibland på bekostnad av kvalitet och säkerhet.

Vårdrelaterade infektioner går inte att värdera ekonomiskt avseende  personligt

lidande för individen. I personligt lidande avser jag inte enbart smärta och obehag utan

socialt- och psykiskt lidande. Personalneddragningarna medför också att den personal

som är kvar på arbetsplatsen får fler arbetsuppgifter. Personalen upplever mer stress

fysiskt och psykiskt. Akutsjukvårdens neddragningar av vårdplatser och personal

påverkar kommunens verksamhet på så sätt att patienter fortare skrivs hem med ett

stort vårdbehov. Enligt min åsikt bedrivs akutsjukvård i stor utsträckning i hemmen

eller på särskilda boenden. Att resistenta bakterier inte enbart är ett sjukhusrelaterat

problem visar MRSA-problematiken i Västra Götaland (Bresky, et al, 2000). Problem

uppstår i de kommuner som får ta emot MRSA-patienter  på grund av att resurser
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saknas att vårda patienten ur flera perspektiv. Kravet på eget rum och toalett till

patienten kan i vissa fall vara omöjligt att lösa. Kunskapen om MRSA och

smitta/smittspridning hos personalen är många gånger låg, risken för spridning av

MRSA ökar drastiskt. Okunskap hos personalen föder oro och ångest över mötet med

MRSA-patienter. Frågor som ofta uppkommer är – ”Kan jag bli smittad?” Tänk om

jag tar med mig smittan hem?” o s v. Här kommer att krävas stora utbildningsinsatser i

barriärvård av vårdhygienisk expertis.  

Det är viktigt att följa upp och diskutera barriärvård och hygienrutiner med jämna

mellanrum i arbetslagen. Sker det inte riskerar ”ovanor” snabbt implementeras och

konfirmeras. Uppföljning av hygienrutiner behöver inte ta lång tid. Det räcker att

fråga sig: Hur var det vi skulle göra? Hur gör vi? Uppgifter för framtiden är att hitta

utbildnings- och uppföljningsformer i barriärvård som passar de olika kommunernas

organisation. 
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Intervju angående barriärvård

Målet med vårdhygieniska åtgärder är att förebygga infektioner och förhindra
smittspridning mellan vårdtagare och personal. Vårdrelaterade infektioner beräknas
enligt en svensk studie från 1988 kosta en halv miljard kronor per år i Sverige. Ett känt
faktum är att kontaktsmitta är den vanligaste smittspridningsvägen inom alla former av
omvårdnad. Den viktigaste åtgärden mot kontaktsmittan är en god barriärvård. 

Skaraborgs Sjukhus står i begrepp att utöka den vårdhygieniska verksamheten med en
hygiensjuksköterska. Intentionen med den nyinrättade tjänsten är att utveckla den
vårdhygieniska verksamheten i 15 kommuner i Västa Götalands län. Inledningsvis
kommer en kartläggning att göras avseende vård- och personalstruktur samt om det
finns kunskap om och möjlighet till att bedriva adekvat barriärvård i olika
boendeformer.  

Intervjun som kommer att genomföras via telefon beräknas ta ca en halvtimma och
vänder sig till Dig som är Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Resultatet av
undersökningen är konfidentiellt och  kommer att redovisas i en rapport som ingår i
uppsats Omvårdnad 41-60 poäng vid högskolan i Trollhättan/Vänersborg, till de
Medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i de berörda kommunerna och Enheten för
Vårdhygien Skaraborgs sjukhus. 

Jag kommer att ta kontakt med Er för att avtala en tid för intervjun, samt sänder härmed
över de frågeställningar som kommer att diskuteras.

Med vänliga hälsningar

Anette Persson
Hygiensjuksköterska
Stud. Omvårdnad 41-60p

Tel: 0500-432445 eller e-post: anette.m.persson@vgregion.se
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Barriärvård - Hur fungerar det i praktiken?
Intervjuunderlag.

1. Hur många vårdtagare finns det inom Din
kommun?______________________________

2. Hur ser fördelningen ut avseende särskilt boende och vård i hemmet? 
Antal

Sjukhemsboende ____
Äldreboende (servicehus, ålderdomshem o dl.) ____
Gruppboende för dementa ____

3. Antal personal /vårdtagare (avser sjukvårdsbiträde och undersköterskor total bemanning dag 
      och natt) 

     Antal:____/vårdtagare

4. Finns det möjlighet för personal att utföra handdesinfektion hos varje vårdtagare?
                     

      Nej          
      I viss utsträckning   
      I stor utsträckning  

      Helt 

5. Finns det tillgång till skyddshandskar hos varje vårdtagare?                      

Nej 
I viss utsträckning 

      I stor utsträckning 
Helt 



6. Finns det tillgång till skyddskläder hos varje vårdtagare?                     

      Nej 
      I viss utsträckning 
      I stor utsträckning 
      Helt 

7. Har all personal tillgång till Handbok/metodbeskrivningar för hälso- och    
      sjukvårdsarbete?       
      

Nej   
I viss utsträckning    

      I stor utsträckning  
Helt 

8. Finns egna skriftliga metodbeskrivningar för att förebygga smittspridning? 

Nej 
I viss utsträckning     

      I stor utsträckning 
Helt 

9. Finns egna skriftliga metodbeskrivningar om handdesinfektion, skyddshandskar och
skyddskläder?

Nej 
I viss utsträckning 
I stor utsträckning  
Helt 

10.  Är ovanstående frågeställningar kända av all personal?

       Nej
       I viss utsträckning   
       I stor utsträckning  
       Helt 

11.  På vilket/vilka sätt sker information till
personalen?______________________________



12. Kontrolleras följsamheten till instruktionerna? Om Du svarat Ja på vilket sätt
kontrolleras följsamheten? 

Ja Nej

13. Finns ansvarig för uppdatering av metodbeskrivningar och information? Om du
svarat Ja på vilket sätt?

Ja Nej

 

Tack för din medverkan!

Anette Persson
Hygiensjuksköterska
Stud. Omvårdnad 41-60p

Tel: 0500-432445 eller e-post: anette.m.persson@vgregion.se
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