
Svar från Svenska hygienläkarföreningen på underremiss från Sveriges Läkarförbund.  
 
Vi tackar för möjligheten att bidra och beklagar att vi tidigare missat att vi var inbjudna till hearing 
den 31 januari. Det hade sannolikt varit värdefullt om vi deltagit tidigare i processen. Risk för 
blodsmitta hos vårdpersonal, MRB-spridning inom vården samt vårdrelaterade infektioner är mycket 
centrala områden för hygienläkarspecialiteten som finns sedan 2015. Jag har kollat min mailbox i 
efterhand och ser att formell inbjudan hade gått till mig som ordförande i Svenska 
hygienläkarföreningen. Tyvärr missade jag den i den stora dagliga mailfloden och några andra 
kontakter har vi inte erfarit. 
 
Övergripande kommentarer 
Svenska hygienläkarföreningen stödjer ett permanent borttagande av blodsmittemärkning som UMI i 
patientjournaler (kapitel 6 i underlaget). Vi finner att argumentationen för och emot ett borttagande 
är vederhäftig. Vi finner också resonemangen om risken för smitta hos vårdpersonal vara rimliga 
inklusive textavsnittet om vilken skyddande effekt flera lager av operationshandskar har.  
Svenska hygienläkarföreningen stödjer också strävan efter nationell enhetlighet kring vilken 
information som kan ingå i UMI och hur den ska struktureras. 
 
Svenska hygienläkarföreningen vill uttrycka starkt stöd för behovet att Socialstyrelsen initierar en 
särskild utredning huruvida MRB bör ingå i UMI (kapitel 7). Detta område behöver definitivt 
genomlysas och tydliggöras för vårdens aktörer. Vi föreslår att komplettera Svenska Läkarsällskapets 
utredningstext i kapitel 7 enligt nedan. 
 
Specifika kommentarer 
Kapitel 7 om MRB kan gärna få lite fylligare innehåll och ges en internationell medicinsk utblick 
eftersom frågeställningen och debatten finns internationellt sedan många år. Den nuvarande texten 
behandlar frågan om MRB framförallt ur Smittskyddslagens perspektiv vilket inte helt motsvarar de 
många frågor som diskuteras av professionen avseende märkning av MRB i patientjournal. För att i 
viss mån åtgärda detta föreslår vi att komplettera avsnittet 7.1 med följande mening i slutet av 
stycket ”Det finns en internationell diskussion om fördelar och nackdelar med särskilda rutiner vid 
känt bärarskap av MRB där det på senare tid lyfts fram att det inte bara finns fördelar utan även 
medicinska risker associerade till sådana rutiner (ref t ex Martin et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 
2018 Jul;39(7):788–796. doi: 10.1017/ice.2018.9)3)”. 
 
Avsnittet om VRE bör kompletteras för att illustra att det finns nationellt och internationellt 
professionell konsensus om att märkning av VRE har klara medicinska fördelar i vissa situationer 
(liksom märkning av MRSA). Vi föreslår följande meningar i avsnitt 7.1.2. ”VRE tillhör de smittämnen 
som lättast sprids inom sjukvården mellan patienter, i Sverige spreds t ex VRE under 2018 via 
patientförflyttningar mellan flera sjukhus och mellan olika sjukvårdsregioner (referens 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/april/spridning-av-vre-
mellan-sjukhus/). Bakterien överlever lång tid i sjukhusmiljö på t ex ytor i vårdlokaler. VRE kan finnas 
i tarmen hos många patienter utan symtom men kan också orsaka mycket svårbehandlade 
infektioner hos några få, företrädesvis äldre och multisjuka patienter. Det råder konsensus bland 
vårdgivare i Sverige och om att märkning av patientjournalen med VRE är viktigt för att stoppa 
spridning i en utbrottssituation. Vård på eget patientrum bedöms effektivt för att stoppa pågående 
VRE utbrott men det finns också stöd för att de flesta patienter är smittsamma under en begränsad 
tidsperiod (ref t ex Shenoy BMC Infect Dis. 2014 Mar 31;14:177. doi: 10.1186/1471-2334-14-177). 
 
Vi föreslår vidare att komplettera avsnitt 7.4 med fler aspekter på vad som bör utredas.  

- betydelsen för individen och vården att MRB-märkning systematiskt tas bort från 

patientjournalen när smittsamheten bedöms vara låg  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/april/spridning-av-vre-mellan-sjukhus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/april/spridning-av-vre-mellan-sjukhus/


- betydelsen av att vård på eget rum begränsas till endast perioder och situationer med hög 

risk för spridning inom vården  

- betydelsen av att märkning och inte minst, borttagande av märkning, sker via medicinsk 

riskbedömning av personal med rätt kompetens.  

 

Svenska hygienläkarföreningen önskar bidra till eventuellt kommande arbete med att utreda om 
patientjournaler bör vara märkta för MRB och hur processerna för detta ska se ut. Vi är även 
intresserade av den fortsatta processen kring varningsmärkning för blodsmitta.  
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