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Till Programråd Strama för Svenska hygienläkarföreningen 
 
Mottagare Maria Marklund  
maria.b.marklund@vll.se 
 
Angående Remissversionen av ”Handläggning av infektioner orsakade av ESBL-
producerande Enterobacteriaceae och karbapenemresistenta gramnegativa bakterier” 
 
Svenska hygienläkarföreningen vill härmed lämna följande synpunkter: 
Övergripande  
Vi är förstås positiva till att det tas fram ett underlag för handläggningen av infektioner 
orsakade av ESBL -och ESBLcarba-producerande Enterobacteriaceae. Vi noterar att arbetet 
har avgränsats till att nästan uteslutande handla om vilka antibakteriella medel som kan 
förväntas fungera eller inte fungera för infektioner orsakade av dessa bakterier. Vi ser också 
att arbetet är disponerat så att de antimikrobiella medlen tas upp som den övergripande 
ingången till att diskutera olika infektioner. I vårt svar har vi främst beaktat det 
vårdhygieniska perspektivet men skickar också med några mer allmänna synpunkter på 
dokumentet. 
Vi tror att texten skulle bli ännu bättre om det redan i dokumentets absoluta början bättre 
tydliggörs vad som ska avhandlas och inte avhandlas. Detta för att läsaren snabbt ska få grepp 
om vad som avses med ”handläggning av” vilket är ett brett begrepp. En bra lösning kan vara 
att första stycket får rubriken Bakgrund och avgränsningar. Följande stycke blir då Metoder. 
Redan i första stycket kan då göras klart att dokumentet är ett ”kunskapsunderlag och utkast 
till nationella riktlinjer för behandling av dessa infektioner orsakade av osv. ,,,”, att 
vårdhygienisk handläggning endast nämns kortfattat och att ni hänvisar till lokala vård-
hygieniska riktlinjer. Där kan också kort tydliggöras att handläggning av bärarskap inte ingår i 
arbetet och att bärarskap som huvudregel inte ska behandlas med antimikrobiella medel. I 
stycket Metoder kvarstår då endast just metoderna (PubMed-sökning, expertkonsensus i 
avsaknad av evidens etc.) 
En övergripande synpunkt utanför det vårdhygieniska området är att dokumentet som helhet 
sannolikt skulle bli tydligare och mer effektivt om distinktion av infektionens 
allvarlighetsgrad är med som en del av strukturen rakt igenom. Ett exempel på det är att 
avsnittet ESBLcarba (kapitel 6) fungerar bättre än avsnittet ESBL, ej karba (kapitel 5). I 
kapitel 6 skiljs tydligt på icke allvarliga och allvarliga/livshotande infektioner. I nuvarande 
kapitel 5 blir det inte så tydligt att många infektioner inte är allvarliga och att man då inte 
behöver ha lika starkt fokus på att uppfylla teoretiskt motiverade PK/PD-mål, i vart fall för 
tillstånd som såsom cystit där det finns stor andel självläkning och en mycket liten andel som 
utvecklas till allvarlig infektion.  
 
Specifika synpunkter på avsnitt där vårdhygien eller liknande begrepp förekommer 
Sidan 6. Justering av första meningen till att lyda ”Vi har endast kortfattat nämnt de 
vårdhygieniska rutiner som är avgörande för….” 
Sidan 8. Begreppet ”sjukhusvårdade infektioner” känns främmande. Menas patienter? 
Sidan 21, första rutan i figur 4. Justera texten ”Ta kontakt med vårdhygien/smittskydd, 
tillämpa adekvata vårdhygieniska rutiner, t ex isolering, kohortvård och faeces-screening för 
att detektera bärarskap av CPE hos andra patienter” 
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För Svenska hygienläkarföreningens dag som ovan 
 
 
 
Anders Johansson, docent i Infektionssjukdomar Umeå universitet och överläkare, Vårdhygien 
Västerbotten, Västerbottens läns landsting. 
 
Svaret är utarbetat i samarbete med samarbete med Charlotta Karlsson, Anders Lindblom, Eva 
Melander, Ingemar Qvarfordt, Anna Skogstam och Ann Tammelin. 


