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Stora nationella projekt 

– Säker Förlossningsvård 
•  Minska antalet förlossningsskador samt skador på mamman 

 

– PRISS (Protes Relaterade Infektioner Ska Stoppas) 
•  Halvera real förekomst av infektion efter ledprotesoperation 

 

– Säker Bukkirurgi 
•  Halvera risken för vårdskada och komplikation vid bukkirurgi 

 

– Säker Läkemedelsanvändning i öppen vård 
•  Höja säkerheten i läkemedelsanvändning i öppen vård 

 

– Säker Traumavård 
•  Höja kvalitet och säkerhet i svensk traumasjukvård 



Svensk Förening för 
Klinisk Farmakologi 

http://www.infektion.net/








Vad har PRISS resulterat i? 

• En stor mängd lokala aktiviteter 

• 4 expertgruppsdokument 

• Rutinkollen Ledprotesrelaterad infektion 

 



PRISS expertgruppsdokument 1 

1. Aktiv infektion 

2. ASA-klass 

3. Diabetes mellitus 

4. Hb och blodtransfusion 

5. Immunsuppression / brist 

Riskfaktorer samt optimering 

6. Övervikt / nutrition 

7. Rökning 

8. Alkohol / narkotika 

9. Tandstatus 

10. Huddekontaminering 



PRISS expertgruppsdokument 2 

1. Kloxacillin 2 g per dos och 3 doser är förstahandsval 

2. Första dos påbörjas 45 – 30 min före op-start eller BTF 

3. Andra dos efter 2 timmar, tredje dos efter 6 timmar 

4. Klindamycin 600 mg per dos och 2 doser vid pc-allergi 

Profylaktiskt antibiotikum 



PRISS expertgruppsdokument 3 

1. Medvetet förbandsval, tydliga rutiner för förbandsbyte 

2. Uppföljning på opererande enhet 

3. Muntlig och skriftlig information om läkningsstörning 

4. Tidig aktiv kontakt inom 2 veckor 

5. Vid läkningsstörning ska ortopedisk enhet bedöma 

6. Kontroll efter 6 veckor 

7. Infektionsregistrering 

Tidig upptäckt och infektionsregistrering 



PRISS expertgruppsdokument 3 



PRISS expertgruppsdokument 3 



PRISS expertgruppsdokument 3 



PRISS expertgruppsdokument 4 

1. Renhet i operationsluft 

2. Basala hygienrutiner 

3. Uppdukning 

4. KAD 

5. Huddesinfektion 

6. Sterildrapering 

7. Normotermi 

Optimal operationsmiljö 

8. Glukoskontroll 

9. Munskydd 

10. Teamarbete 

11. Rengöring av ytor 

12. Logistik 

13. Inredning i op-sal 





















Rutinkollen Oskarshamn Ledproteser 

Ortopedkliniken Oskarshamn 



Rutinkollen Oskarshamn Vårdavd 

 

Ortopedkliniken Oskarshamn 



Vad har PRISS inte resulterat i? 

• Alla vet inte vilken infektionsfrekvens egen klinik har 

• Rutinkollen Ledprotesrelaterad infektion används sparsamt 

• Det går inte att säga att den nationella frekvensen halverats 

• Regional turné våren 2016 



Vad har PRISS inte resulterat i? 

• Det finns fortfarande ingen klinik som i realtid vet 

vilken luft patienterna opereras i… 

• Det är fortfarande inte klart vem som ansvarar för 

luftkvalitén… 

• Fortfarande upptäcker vi infektionskluster… 



Vad hör och ser vi? 

• Va, vi trodde att det fanns ventilation i salen… 

• Jo, det ska finnas en mätning (någonstans)… 

• Va, skulle filtren bytas? 

• Va, kan ett varmluftstäcke läcka? 



PRISS framöver… 

• Varför vet inte alla kliniker sin infektionsfrekvens? 

• Hur får vi med de som inte kommit igång? 

• Varför är det så förhållandevis trögt? 

• Hur får vi grepp om luftkvalitén i operationssalarna? 



? 


