
Vi behöver data



16 miljoner dödsfall per år av VRI globalt 
enligt WHO

� Hjärt-kärlsjd 9 miljoner 
� Stroke 6 miljoner
� KOL 3,2 miljoner 
� Lungcancer 1,7 miljoner
� Diabetes 1,6 miljoner 
� Pneumoni 3,2 miljoner
� Gastoenterit 1,4 miljoner
� TB 1,4 miljoner
� HIV 1,1 miljoner
� Malaria 429 000 
� Bilolyckor 1,3 miljoner

Källa: WHO 2015 års data http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/



Europa VRI

� 2,6 miljoner patienter 
� VRI drabbar fler pat än någon av de 

andra 32 infektionssjukdomarna som 
ECDC rapporterar om

� 37 000 EU dör av VRI
� kostar 7 miljarder Euro i extra 

vårddygn 
(Ett vårddygn 435 Euro)
7 miljarder Euro = 68 miljarder svenska kronor

ECDC
Annual Epidemiological Report 2008 and 2013

Cassini et al. PLOS Medicine 2017 



Sverige VRI 
� Vårdrelaterade infektioner drabbar 65 000 svenska 

pat varje år

� Hos 1500 pat bedöms VRI vara en bidragande 
orsak
4 pat per dag i Sverige

� Förlänger vårdtider med 10 dygn i genomsnitt
Kostar i Sverige 6,5 miljarder kronor per år

� Motsvarar 10 % av den somatiska 
sjukvårdsbudgeten i Sverige varje år

SKL 2017



Preventable proportion

� VRI kan minskas med 30-50% 
Evidensbaserade enkla åtgärder 
2,1-3,5 miljarder kronor per år kan sparas

SKL 2017



Hur bedriva ett effektivt 
systematiskt 
vårdhygieniskt arbete?
Vad är evidensbaserat?



HUR??
Vilka åtgärder har visat sig vara effektiva för att minska 
VRI?
På nationell och lokal nivå (sjukhus, äldreboende)?



SENIC-study USA 80 talet

1. Infektionsregistrering
2. Åtgärder

Haley RW, Culver DH, White JW, et al. The effi cacy of infection
surveillance and control programs in preventing nosocomial
infections in US hospitals. Am J Epidemiol 1985; 121: 182–205.



Hur stor andel VRI går att förebygga?

� Första stora studien i USA på 80-talet Haley, 1985

VRI går att minska med 32 %
� Andra stora studien Harbarth, 2003

VRI går att minska med 20 %
� Senaste stora amerikanska studien Umscheid, 2011

VRI går att minska med 55-70%



VRI:er möjliga att förebygga

� UVI:er  går att minska med 70 %
� CVK-sepsis går att minska med 100 %
� VAP går att minska med 55 %
� Postop infektioner går att minska med 55 % 

Umscheid, C. A., I C H E 2011;32 (2):101-114





”Bundlen” för UVI



SKLs framgångsfaktorer 2014



8 framgångsfaktorer

1. VRI ses som oacceptabla
2. Hygienriktlinjer ses som självklara
3. Riskbedömningar ger ett proaktivt arbetssätt
4. Goda lokalmässiga förutsättningar skapas
5. Konsekvent budskap och regelbunden 

återkoppling
6. Städning ses som en viktig del
7. Vårdhygien och verksamheter samarbetar tätt
8. Fokuserad ledning som agerar via adekvata 

kanaler



WHOs evidensbaserade 
vårdhygieniska riktlinjer

Birgitta Lytsy
171026



Likheter

Konkreta, handfasta Övergripande, kultur



2009 års version

Endast rekommendation



Glapp 

Evidens, guidelines Praktiskt arbete på golvet 

Adaped from Berenholtz, US ICPIC 2017



Flera års arbete att ta fram

� 11 viktade rekommendationer
� 3 ”best practise statements”

� Nationell nivå
� Sjukhusnivå
� Kan användas även för primärvård och kommunal 

vård och omsorg



Lancet Inf Dis 2014. SIGHT Funded by ECDC

Systematic review över avgörande faktorer för att minska VRI
på sjukhus
92 artiklar över hand hygien och alla VRI





Övergripande strategi och handlingsplan

Evidensbaserade riktlinjer

Utbildning, träning av färdigheter

Infektionsregistrering

Åtgärdspaket, gör flera saker samtidigt

Mäta arbetssätt och förutsättningar, återkoppla

Tillräckligt med personal och vårdplatser

Krav på vårdlokaler och utrustning

8 centrala områden 
”core components”



WHOs ramverk för ett effektivt 
vårdhygieniskt arbete

Manual för implementering



Övergripande strategi



Nationell nivå

� Tydlig och konkret strategi för det nationella 
vårdhygieniska arbetet

Infektionsregistrering
Mål som följs upp 
Roller och ansvar tydliga (Folkhälsomyndigheten, 
Socialstyrelsen, SKL och SFVH)
Aktiviteter konkreta
Riktlinjer och rekommendationer centraliserade



Nationell nivå
� Nationella data över VRI ska ingå i den allmänna 

övervakningen av folkhälsan
� Att minska VRI ska vara en hörnsten i den 

nationella folkhälsostrategin
� Kräver resurser och behöver budgeteras
� Konkreta mål
� Konkreta aktiviteter



Lokal nivå

� Infektionsregistrering behövs för att sätta mål
Identifiera problemområden
Utvärdera förbättringsarbeten

� Förutsättning för att ta fram lokala strategier och 
handlingsplaner



Man behöver inte uppfinna hjulet för att 
minska VRI





Infektionsregistrering



Utbildning en grundbult
Läkare, vårdpersonal, vårdhygiens personal



Flera saker samtidigt 
Utbildning räcker inte som intervention
Evidensbaserade ”bundles”.
Åtgärdspaket



Exempel?

Utvärdera arbetet
Har det avsedd effekt?



Vårdplatsbristen…



BOV, standarder



www.who.int



Handlingsplan, övergripande strategi

Evidensbaserade riktlinjer 

Utbildning

Infektionsregistrering

Åtgärdspaket, gör flera saker samtidigt

Mäta arbetssätt och förutsättning, återkoppla

Tillräckligt med personal och vårdplatser

Krav på vårdlokaler och utrustning
www.who.int

Sverige på nationell nivå?



ICPIC 2019



Tack!


