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De flesta enheter inom Landstinget i Värmland (LiV) 
mäter följsamhet till basala hygienrutiner. Trots att vi har 
mätt under ett par år har vi hittills inte sett att siffrorna 
förbättrats utan vi har legat runt 50 procents följsamhet. 
Mars månads mätningar ingick i den nationella mätningen 
som också låg till grund för utfallet av stimulansmedel från 
staten. För att få del av stimulansmedlen var man tvungen 
att nå upp till 64 procents följsamhet inom slutenvården, 
samt att minst 80 procent av slutenvårdsenheterna inklusive 
psykiatrin deltog. Landstinget drog igång en stor kampanj 
för att få alla enheter att fokusera på basala hygienrutiner 
inom alla yrkeskategorier. Vi fick många samtal från olika 
chefsnivåer inför dessa mätningar. Detta var mycket gläd-
jande då vi ibland har känt att intresset för uppföljning av 
följsamhetsmätningarna inom chefsleden har varit svalt.

Vi kunde glatt konstatera att vi nådde över nivån för statliga 

Följsamhetsmätning till basala hygienrutiner

Ann-Mari Gustavsson, hygiensjuksköterska

stimulandsmedel. Slutenvården nådde 71 procents följsam-
het. Siffran för hela landstinget var 72 procent. Alla divi-
sioner har förbättrat sina siffror (se bild). Den division som 
sticker ut med mycket bra resultat, 96 procent, är division 
hälsa, habilitering och rehabilitering (HHR). Bra gjort!

Inom hela landstinget var det 36 enheter som nådde upp till 
100 procent. Det fanns även 26 enheter som inte nådde över 
50 procent. Så det finns fortfarande mycket att göra inom 
detta område och förhoppningen är att vi nu har engagerat 
alla nivåer att arbeta med dessa frågor. Vi hoppas att vi fort-
sättningsvis ser en uppåtgående trend.

Det är viktigt att varje enhet följer sina egna siffror. Det är 
en utmaning för de enheter som har bra följsamhet att bibe-
hålla detta över tid. Här är hudmottagningen ett föredöme!

Följsamhetsmätningen mars 

månad 2012 i Landstringet i 

Värmland

Gonorré är en sexuellt överförd infektion (STI) med varie-
rande symtombild, allt ifrån helt symtomfri till uttalade be-
svär med flytning/klåda och UVI/uretritbesvär och i vissa 
fall salpingit/epididymit.

P.g.a. den mycket höga incidensen av klamydia, som är den 
statistiskt sett största sexuellt överförda infektionen, är det 
just denna man rutinmässigt provtar för då patienter söker 
för symtom enligt ovan, kanske också med en komplette-
rande urinodling.
Det finns dock skäl att även ta gonorré i beaktande vid ty-

piska symtom, särskilt med negativ urinodling och negativt 
klamydiatest och/eller vid uppgift om sexuella kontakter ut-
omlands eller i gruppen MSM (män som har sex med män).

2011 rapporterades 951 fall av gonorré i Sveri-
ge, en ökning med 13 procentenheter jämfört med 
2010. Incidens för Sverige totalt är 10/100 000. 
I Värmland rapporterades elva fall 2011 vilket ger en inci-
dens på 4/100 000. Ökningen är störst bland unga kvinnor 
i storstadslänen. I exempelvis Stockholms län ökade antalet 
fall av gonorré 2011 bland kvinnor med 89 procentenheter.   

Gonorré ökar
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Varje månad registrerar alla enhe-
ter inom slutenvården antal vård-
relaterade infektioner (VRI) och 
riskfaktorer i en s.k. PPM, punkt-
prevalensmätning. En gång i halv-
året görs denna mätning nationellt. 
Dessa mätningar har gjorts sedan 
2008. Genomsnittet i Sverige har le-
gat ganska konstant under dessa år. 
Man kan se en svag nedgång i pre-
valensen av VRI nationellt sett, från 
elva procent 2008 till nio procent 
2012. I Värmland har siffrorna varit 
ganska konstanta över åren men den 
sista mätningen i mars månad visar 
en ordentlig nedgång, sex procents 
VRI. (Se bild sid 3). Med den siff-
ran visar vi, tillsammans med Hal-
land, det lägsta resultatet i Sverige. 
När man tittar på kurvan över 
Landstinget i Värmlands   mätning-
ar varje månad (se bild sid 3) kan 
man skönja en nedgång. Vi hoppas 
att detta är ett trendbrott och att 
vi fortsättningsvis ser en nedgång i 
våra siffror. Man ska dock komma 
ihåg att dessa mätningar görs under 
en dag och är en ögonblicksbild. Lo-
kala omständigheter under denna 
dag spelar stor roll för resultatet. Inte 
desto mindre ska vi glädjas åt denna 
låga siffra!

Bra resultat i PPM-VRI

Ann-Mari Gustavsson, 

hygiensjuksköterska

Prevalens VRI somatisk vård per landsting VT12

Mätning VRI Landstinget i Värmland, Arvika, Karlstad och Torsby sjukhus  

februari 2010-maj 2012

I Värmland hittills i år har vi redan sett sex fall av gonorré, 
och fem dessa är unga vuxna i åldern 19-24 år. Fyra av de sex 
hittills konstaterade fallen är män och två är kvinnor. Fyra 
är smittade i Sverige och två utomlands.

Ökningen är störst bland unga kvinnor, men det är ändå en 
övervägande andel män som bär på smittan. Andelen män 
jämfört med kvinnor är dubbelt så hög.

När det gäller STI talar man ofta om riskbeteende och vär-
dering av olika risker oavsett vilken STI man pratar om. När 
det gäller gonorré är det klokt att alltid erbjuda provtagning 
vid misstanke om utlandssmitta eller i gruppen MSM. Värt 
att beakta är dock att av de fall som rapporterades i Värm-

land 2011 var bara ett fall utlandssmitta. 

Sammanfattningsvis bör man p.g.a. den ökande trenden 
framför allt hos yngre vuxna ha gonorré i åtanke som 
möjlig diff-diagnos vid UVI/uretritsymtom eller övriga 
symtom enl ovan.
Detta gäller särskilt vid typiska symtom där man har ne-
gativ urinodling och negativ klamydiatestning, oavsett 
uppgift utlandskontakt eller MSM. 

I dessa fall bör man vara frikostig med provtagning för 
gonorré eller vidareremittering till STI-mottagningen. 

Anna Skogstam, vårdhygieniker/bitr smittskyddsläkare
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Ingemar Hallén, bitr smittskyddsläkare

Streptokocker är en vanligt förekommande grupp bakterier 
som oftast orsakar enklare infektioner som halsfluss och 
svinkoppor. Många människor bär på bakterien utan att ha 
några symtom. Anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen 
är invasiva infektioner med Betahemolyserande grupp A 
streptokocker.

Allvarliga streptokockinfektioner 

Det är sällsynt med allvarliga streptokockinfektioner, men 
ibland dyker det upp mer aggressiva varianter av grupp A-
streptokocker.

Man kan bli svårt sjuk när dessa bakterier går ut i blodcirku-
lationen eller ger infektioner i djupare hudlager och ner mot 
musklerna. Streptokockerna producerar toxiner som bryter 
ner vävnaden, vilket ofta är smärtsamt för patienten. Insjuk-
nandet är ofta mycket akut med snabbt stigande feber och 
svår allmänpåverkan. Sjukdomstillståndet är livshotande 
och det är viktigt att få rätt vård snabbt. Infektionen be-
handlas med antibiotika.

Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS)
Fler fall av invasiva GAS i Värmland

Under år 2011 anmäldes sex fall av invasiv GAS i Värmland. 
I år, 2012, har t.o.m. maj månad elva fall anmälts. Det rör sig 
om sju blododlingar, tre djupa sårodlingar och en abscess i an-
nars normalt steril lokal.

Flera svåra fall av GAS i Skåne

Under våren har även ett ökat antal svåra fall av streptokock-
sjukdomar konstaterats i Skåne. I flera fall har patienter drab-
bats av livshotande sjukdom. http://www.skane.se/Upload/
Webbplatser/Smittskydd/Dokument/smsk%20nr%202%20
2012.pdf

Hur skyddar man sig mot streptokocker? 

Streptokocker, liksom andra bakterier, finns runt omkring oss 
och det bästa sättet att undvika smitta är att ha rena händer. 
I vårdsituationen bör du tänka på att streptokocker sprids ge-
nom direktkontakt från människa till människa, indirekt via 
föremål eller som droppsmitta.

olika sätt minska vårdrelaterade infektioner med ca 20 pro-
cent vilket skulle innebära väldigt mycket.
Det finns ett beslut år 2010 av landstingsdirektörerna i landet 
att ta fram en nationell lösning vilket man nu har gjort. CeHis 
har utvecklat ett IT-stöd för enhetlig dokumentation, lagring 
och återkoppling av information. Sedan december 2011 pågår 
pilotdrift dels i Uppsala dels i Västra Götaland. Uppsala har 
journalsystemet Cambio Cosmic och det innebär för lands-
tinget i Värmlands (LiV) del att vi kan dra stor nytta av den 
pilodrift som görs där.

I korthet bygger verktyget på att läkare i samband med ordi-
nation av antibiotika i journalsystemet anger om indikationen 
är samhällsförvärvad eller vårdrelaterad infektion eller om det 
är fråga om profylax. Detta tar ca 5-15 sekunder enligt de 
erfarenheter man har. Om det rör sig om en vårdrelaterad in-
fektion anger man också vilken typ (finns ett antal förangivna 
val). Dessutom sker automatisk datafångst av diagnos och åt-
gärdskoder samt vårdtillfällen.

Det har i LIV gjorts en förstudie och planeringen framöver är 
att en projektgrupp börjar arbeta med förberedelser direkt ef-
ter sommaren och att två kliniker börjar introducera verktyget 
i januari 2013. Därefter följer hela slutenvården och det skall 
vara genomfört senast 30 september 2013.

I ett senare skede involveras även primärvården.

Infektionsverktyget
Under 2013 kommer de månatliga punktprevalensmätning-
arna (PPM) av vårdrelaterade infektioner (VRI) att ersättas 
av en kontinuerlig registrering i slutenvården av VRI och 
antibiotikaordinationer. Det finns erfarenheter från många 
håll och även studier som visar att om man får snabb åter-
koppling på det man gör så ökar förutsättningarna att göra 
rätt.

På nationell basis har det utvecklats ett datoriserat hjälpme-
del som kallas Infektionsverktyget. Det skall vara ett hjälp-
medel, man kan kalla det förbättringsverktyg, för att alla 
verksamheter skall kunna ha ett underlag och en möjlighet 
till återkoppling när det gäller vårdrelaterade infektioner och 
antibiotikaanvändningen. När det gäller antibiotikaanvänd-
ningen finns det sätt att ta fram statistik för t.ex. förskrivna 
recept och rekvisition men det har inte funnits någon möj-
lighet att koppla det till diagnos vilket det nu kommer att bli 
möjligt att göra. Alla vårdenheter kommer att kunna ta fram 
egna rapporter.

Främsta syftet med användningen av Infektionsverktyget 
är att kunna förbättra möjligheterna till infektionsförebyg-
gande åtgärder inom vården men också att kunna optimera 
användningen av antibiotika.  Arbetet med Infektionsverk-
tyget har sin grund i SKL:s (Sveriges Kommuner och Lands-
ting) Patientsäkerhetssatsning. Det finns sedan tidigare god 
erfarenhet med en liknande typ av IT-stöd på Södra Älvs-
borgs sjukhus. I litteraturen finns stöd för att man kan på 
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Ingrid Persson, smittskyddssjuksköterska

Handhygienens dag har under tre år uppmärk-
sammats världen över. Den infaller den 5 maj 
varje år men i år slog Landstinget i Värmland 
ett slag för rena händer redan fredagen den 4 
maj. I länet firades handhygienens dag på olika 
sätt på de tre sjukhusen: Arvika, Torsby och 
Karlstad.

Smittskydd Värmland, i samarbete med Lands-
tinget i Värmlands informationsavdelning, tog 
tillfället i akt att uppmärksamma dagen och 
vikten av god handhygien. Handhygien är den 
enskilt viktigaste åtgärden när det gäller pa-
tientsäkerhet och att förebygga ofta livshotande 
vårdrelaterade infektioner. Handhygienens dag 
ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) 
program Clean Care is Safer Care (ren vård är 
säker vård), som är den första globala satsning-
en på patientsäkerhet. ”Rena händer räddar liv” 
är landstingets budskap till personal, patienter 
och besökare i vården.

På Centralsjukhuset i Karlstad fanns möjlighet 
för besökare, patienter och personal att testa 
sina kunskaper om handhygien och hur man 
spritar sina händer. Landstingets hygiensjuk-
sköterskor var på plats vid huvudentrén under 
förmiddagen och informerade om vikten av en 
god handhygien. De instruerade också om hur 
man spritar sina händer och det fanns möjlighet 

Rena händer räddar liv - Handhygienens dag

för besökarna att testa ”handspritapparaten” för att se om man hade 
gjort rätt. Initiativet väckte stor uppmärksamhet och det kom gläd-
jande nog många besökare!

Vid lunchtid förflyttades aktiviteterna till personalmatsalen där firan-
det av handhygiendagens 3-årskalas fortsatte. Förutom information 
bjöds besökarna på cider och godis. Personalen fick möjlighet att testa 
sina kunskaper genom att fylla i fråge-quiz om handskanvändning och 
testa ”spritapparaten”. Allt för att uppmärksamma handhygienens be-
tydelse i vårdmiljön.

Det kunde konstateras att många var nyfikna och gärna ville testa sina 
kunskaper. Många bra samtal och diskussioner hölls vilket förhopp-

Birgitta Sahlström, hygiensjuksköterska

Hur har du det med 
handhygienen, dr Wik?

”Har du alla rätt” Bilden användes vid Handhy-

gienens dag och  ska används i samband med 

de nationella hygienmätningarna två gånger/år. 

Illustratör: Per Hardestam.

ningsvis leder till bättre kunskap 
hos personalen samt aktualiserar 
handhygienens betydelse i alla 
verksamheter. 

God handhygien är den enskilt 
viktigaste åtgärden för att före-
bygga vårdrelaterade infektioner 
och för att förhindra smittsprid-
ning inom vården. Handhygie-
nens dag ska därför uppmärk-
sammas varje år i landstinget och 
nästa år förläggs aktiviteterna till 
platser där ännu fler av persona-
len har möjlighet att delta.

Att konsekvent praktisera basala hygienru-
tiner är nödvändigt.
                                 
Eftersom det är ett år med relativt hög 
spridning är det viktigt att sjukvården är 
extra vaksam på symtom på svåra GAS- 

infektioner. 

Information från Smittskyddsinstitutet:
http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2012/fordjupad-infor-
mation-om-svar-streptokockinfektion/
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Vi arbetar på Smittskydd Värmland:

Anette Andersson Smittskyddsassistent 054-19 13 02 anette.m.andersson@liv.se
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Ingemar Hallén Vårdhygieniker/Bitr smittskyddsläkare 054-19 13 06 ingemar.hallen@liv.se

Ingrid Persson Smittskyddssjuksköterska/ 054-19 13 04 ingrid.persson@liv.se 
 Avdelningschef  

Monica Rydh Smittskyddsassistent 054-19 13 11 monica.ryd@liv.se

Birgitta Sahlström Hygiensjuksköterska 054-19 13 09 birgitta.sahlstrom@liv.se 

Anna Skogstam Vårdhygieniker/Bitr smittskyddsläkare 054-19 13 08 anna.skogstam@liv.se

Tomas Wilhelmsson Hygiensjuksköterska 054-19 13 12 tomas.vilhelmsson@liv.se
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Ansvarig utgivare: Olle Wik Centralsjukhuset www.smittskyddvarmland.se
Layout: Anette Andersson 651 85 Karlstad  E-post: smittskydd@liv.se

Trevlig sommar önskar Smittskydd Värmland

13 september kl. 9.00-16.30 - Hygien i förskolan

Målgrupp: Förskolechefer, blivande hygienombud i förskolan, BVC-sjuksköterskor på förskolor 
i Hagfors, Munkfors, Forshaga, Torsby och Sunne
Lokal: Dömle herrgård, Deje

20 september kl 8.30-16.00 - Hygien i förskolan

Målgrupp: Förskolechefer, blivande hygienombud i förskolan, BVC-sjuksköterskor på förskolor 
i Säffle, Årjäng, Arvika, Eda, Kristinehamn, Storfors och Filipstad
Lokal: Karolinen, Karlstad
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