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Goda praxis

Kom ihåg att anmäla
vårdrelaterade infektioner
Vad är en vårdrelaterad infektion?
En vårdrelaterad infektion är en infektion
som uppkommit under vården på en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller
med anledning av vården. En sådan infektion
kan förorsakas av nästan vilken mikrob som
helst. Mikroben härstammar i allmänhet från
patienten eller personalens händer.

Uppföljning av infektioner
En infektion som uppkommit under vården
på sjukhuset införs direkt i SAI-programmet.
En vårdrelaterad infektion som uppkommit
efter utskrivning anmäls med en pappersblankett som ges till patienten i samband med utskrivningen från sjukhuset. Blanketten ska
ifyllas av en yrkesperson som deltagit i bedömningen av infektionen. En anmälan som
fyllts i av en patient ska inte införas i SAI-systemet. Den ifyllda blanketten sänds till hygienskötaren som sedan registrerar infektionen i SAI-systemet.

Blanketten bör ifyllas så omsorgsfullt som
möjligt för att den ska innehålla alla de uppgifter som behövs vid registreringen av infektionen i systemet. Patientens personuppgifter,
uppgifter om vårdperioden, symtom, bakterieprov, antibiotika, datum och uppgifterna över
den som fyllt i blanketten är alla viktiga uppgifter för att man ska ha tillgång till tillförlitliga uppgifter om infektionen. En bristfälligt ifylld anmälan kan inte införas i systemet,
vilket tyvärr betyder att man inte kan göra något åt saken.

Nyttan med uppföljning
Infektionsuppföljning tjänar många syften.
En ständig uppföljning utgör en viktig del av
infektionsbekämpningen. Med hjälp av de inkomna uppgifterna strävar man efter att förebygga uppkomsten av infektioner, åtgärda infektioner, förebygga att de ska överföras från
en patient till en annan och förehindra att epidemier överhuvudtaget uppkommer. Dessutom kan man bedöma kvaliteten i vården med
hjälp av uppföljningsuppgifterna. Uppföljningen hjälper även till att främja säkerheten
i patientvården.

pälä

arja Lep

TEXT: M
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Personal

Sjukhuset har fått
ett nytt hygienteam
Vasa centralsjukhus sjukhushygien ligger nu i
nya händer. De långvariga hygienskötarna Nina Elomaa och Anita Lahti gick båda i pension 2015. För att ersätta dem valdes Elina
Välivainio och Marja Leppälä till nya hygienskötare. Marja återvände 1.9.2016 till arbetet
efter sin moderskapsledighet, då Ann-Christine Grönroos från det mikrobiologiska laboratoriet fungerade som vikarie.
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Även på infektionsläkarfronten skedde det
förändringar i somras. Andreas Jacks som arbetat som infektionsläkare i fem år i huset
bytte arbetsplats. Vid ungefär samma tid fick
vi lyckligtvis en ny infektionsläkare från Lahtis, Juha Salonen. Tanken var att båda läkarna
skulle fortsätta och att båda tjänsterna skulle vara besatta, men det går inte alltid som
på räls. Så nu är vi tvungna att klara oss igen
med bara en infektionsläkare.

Personal
För oss hygienskötare är Vasa centralsjukhus
en bekant organisation. Elina började som
sjukskötare på EP-avdelningen år 2000 och
flyttade därifrån till den inremedicinska polikliniken som infektionsskötare. Marja å sin
sida har arbetat som instrumentskötare i operationssalen från och med år 1999. Innan sin
moderskapsledighet hann Marja arbeta i nästan två år som sjukskötare inom sjukhushygien. Båda har avlagt en yrkeshögskoleexamen som sjukskötare och har dessutom avklarat en fortbildning för hygienskötare. Elina
ansvarar för inremedicin och psykiatri, Marja för kirurgi och operationssalen. Hygienskötarnas arbetsfält omfattar förutom VCS även
Vasa sjukvårdsdistrikt som helhet. Således har
också sjukvårdsdistriktet delats mitt itu. Marja har den södra delen och Elina den norra delen. Båda hygienskötarna kan hjälpa vid problem och svara på frågor.
Dessutom hör också Ann-Christine, dvs. Atti
Grönroos till sjukhusets hygienteam. Hon arbetar åtminstone för tillfället en dag per vecka
på hygienenheten vid sidan av sitt eget jobb.
Atti är laboratorieskötare och avdelningsskötare på det mikrobiologiska laboratoriet, men
har också en behörighet som hygienskötare,
som hon fått i Göteborg.
Hygienskötarens arbete är krävande, mångsidigt och självständigt. I arbetet får man ta reda på olika saker, vägleda och handleda. Hygienskötaren utbildar också andra och utarbetar nya anvisningar. Det är viktigt att
få utbilda sig för att hålla sig ajour och kunna omsätta ny, evidensbaserad information i
praktiken. Särskilt som ny hygienskötare behöver man få kunskap om många olika saker.
Nätverksskapande med andra hygienskötare
är också en viktig del av arbetet.

Multiresistenta mikrober och olika epidemier
sysselsätter hygienskötare. På vårt eget sjukhus följer vi med vårdrelaterade infektioner.
På hösten 2016 har vi arbetat mycket med
influensavaccinationskampanjen för att influensavaccinationstäckningen bland personalen ska bli bättre. En annan viktig del av
hygienskötarens arbete är att lära ut och observera hur handhygien omsätts i praktiken.
Hygienarbetsgruppen som varit glömd i flera år har på nytt inlett sin verksamhet. Målet med arbetsgruppen är att främja sjukhushygienen och förebygga vårdrelaterade infektioner samt förbättra uppföljningen av dessa
infektioner.
Den nya infektionsläkaren Juha Salonen är en
erfaren veteran. Han har tidigare arbetat på
ÅUCS i 11 år och därefter på Päijät-Häme centralsjukhus i över 13 år. Som infektionsöverläkare ansvarar han i sista hand för infektionsbekämpningen i hela sjukvårdsdistriktet, gör
infektionskonsultationer och ansvarar delvis för mottagningsverksamheten på infektionspolikliniken tillsammans med en specialiserade läkare. Utöver det här arbetet samarbetar han tätt med hygienskötarna för hela
sjukvårdsdistriktet och håller utbildningar i
infektionssjukdomar.
Hygienskötarna är inhysta på den fjärde våningen i Y-huset och kan kontaktas på tjänstetid. Infektionsläkaren har ett arbetsrum på
E0 och kan också nås på centralsjukhuset på
tjänstetid.

Hygienskötare Marja Leppälä
tfn: (06) 213 2407
Hygienskötare Elina Välivainio
tfn: (06) 213 2405
Infektionsöverläkare Juha Salonen
tfn: (06) 213 1111 (växeln)
E-post: fornamn.efternamn@vshp.fi

TEXT: Elina Välivainio
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Goda praxis

Insjuknade din patient
efter utskrivningen
– Berodde det på dålig handhygien?
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Goda praxis

”Hur kan min vigselring och vackra, långa
naglar utgöra ett hot för patienten?”
Hygienskötarens svarar:
I vårdarbetet används inga ringar, armbandsur eller andra smycken, eftersom den fuktighet som samlas under dem gör att mikroberna tilltar i antal. Personer som använder ringar i vårdarbetet har avsevärt fler bakterier på
sina händer än de som inte bär ringar. Handeksem uppstår av fukt och tvättmedelsrester
som blivit kvar under ringarna. Antalet ringar
korrelerar med antalet bakterier, ju fler ringar, desto mer bakterier. Redan en liten ring
kan ge patienten en livshotande infektion.

Naglarna ska hållas korta eftersom det samlas mikrober under naglarna som inte fås bort
genom tvättning. Med långa naglar överför
man slutligen mikrober till ytor. Dessutom
kan långa naglar ha sönder skyddshandskarna. Naglarna är för långa om du kan se dem
då du vänder handflatan mot dig. Naglarna
får inte lackas, eftersom handdesinfektionsmedel har sönder lackytan, varefter mikrober
rotar sig i skåror och sprids därifrån till ytor.
Flagnande nagellack väcker heller inte förtroende hos din patient.

Bär man armbandsur kan man inte tvätta sina
händer tillräckligt högt upp på armen. Mikrober samlas i riklig mängd under armbandsur
och armband, och då man rör dem under arbetsdagen så överför man mikrober till fingertopparna och därifrån till de ytor som man
sedan berör.

Anna-Maija Perttula hygienskötare,
Vasa stad

Vill du bli vårdad med de här naglarna!

Vigselringar

Armbandsklocka
7

Goda praxis

Hantering av vassa
föremål:
Undvik stick- och skärskador
Sjukhushygienen instruerar anställda i hanteringen av vassa och skärande föremål. Personalen på Vasa centralsjukhuset hittar anvisningarna på intra och övriga aktörer i sjukvårdsdistriktet hittar dem på extranet. Vi
utbildar och gör personalen förtrogen med
dessa anvisningar i samband med avdelningstimmar och introduktionen av nya anställda
samt vid regionala och interna utbildningar.
Nu har det kommit en ny anvisning om hanteringen av stickande och skärande föremål.
Enheterna kan om de vill sätta upp den här
anvisningen på en synlig plats för att påminna personalen om hur man ska hantera vassa föremål. Dessutom arbetar man som bäst
med att skapa en anvisning för nålskador. Det
är viktigt att komma ihåg att anmäla stickolyckor och olycksfall i arbetet samt att göra en HaiPro-anmälan då man råkat ut för
en stickskada. Vid VCS har man innan utgången av september månad 2016 anmält 17
nålsticksskador.
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Det är viktigt att alltid använda säkerhetsprodukter i den mån det är möjligt. Förutom
att man bör använda säkerhetsprodukter är
det också viktigt att man skyddar sig på rätt
sätt. I praktiken innebär det här användning
av skyddshandskar då man har att göras med
blod och sekret och alltid då huden på händerna inte är hel. Dessutom är det nödvändigt att
använda ett kirurgiskt näsmunskydd eller förkläde i vårdåtgärder som är förknippade med
en risk för stänk. Händer ska desinficeras både före och efter vårdåtgärder samt före och
efter användning av skydd.
Sjukhuset har också separata nålkärl för använda nålar och övriga vassa föremål, dvs. ett
insamlingskärl för stickande och skärande avfall. Nålar, säkerhetskanyler, lansetter och allt
annat stickande och skärande avfall ska omedelbart efter användning läggas i dessa kärl.
Nålkärlet får inte fyllas över graderingslinjen,
dvs. över 2/3 av volymen på kärlet. Kärlet är
försett med en graderingslinje som visar var
gränsen går. Innan kärlet tas i bruk bör man
se till att locket är rätt och ordentligt slutet.
Det här är viktigt då transportservicen ska avlägsna det fulla kärlet från arbetsenheten.

Goda praxis
Vid hanteringen av vassa föremål bör man
tillämpa trygga arbetssätt och beakta de rådande arbetsomständigheterna och iaktta försiktighet. Vassa föremål ska till exempel inte räckas från hand till hand. Det är absolut
förbjudet att lägga på korken på en använd
nål! Håll nålkärlet alltid nära dig då du arbetar med vassa föremål och helst på bordet där
det lätt kan nås. Se till att du inte själv förorsakar en nålstickskada.
Det hör till varje vårdanställd att byta ut
nålkärl mot nya då de gamla har blivit fulla. Det finns olika storlekar av kärl och varje enhet kan välja den storlek som lämpar sig
för den egna verksamheten. Vid VCS beställs
dessa via inköpsenheten. I likhet med övriga
vårdinstrument och -förnödenheter så konkurrensutsätts också dessa kärl för två år åt
gången.

Det är också viktigt att vårdpersonalen ser till
att sköta om sitt eget vaccinationsskydd via
företagshälsovården. Det finns ett vaccin mot
B-hepatit som smittas via blod.
På våren genomförde AVI en inspektion vid VCS inom ramen för det s.k. Terävä-projektet. Vid den här
inspektionen fäste man uppmärksamheten vid ovan
nämnda frågor.
TEXT:
Hygienskötare Elina Välivainio

Sjukhuset har också
separata nålkärl för
använda nålar och
övriga vassa föremål.
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Information om mikroben

Multiresistenta
mikrober
Resor till fjärran, exotiska resemål har tilltagit kraftigt i Finland efter millennieskiftet. Semesterresorna är allt oftare riktade mot länder i Fjärran Östern, Syd-Amerika och Afrika i
ställer för de traditionella europeiska resemålen. Samtidigt har landsflykt och utvandring i
hopp om arbete och bättre levnadsförhållanden ökat människornas rörlighet från land till
land, men också från världsdel till världsdel.
I och med att man framhävt vikten av valfriheten inom hälso- och sjukvården är det möjligt att patienter i framtiden kommer att bli
opererade utanför det egna sjukvårdsdistriktet och eventuellt också på sjukhus i andra
EU-länder. Under de senaste åren har s.k. hälsoturism förekommit i många europeiska länder, där patienter på grund av lägre kostnader
söker sig för operationsvård exempelvis till
länder såsom Indien.

Förekomsten av multiresistenta mikrober har
länge varit lågt i Finland
I Finland har det rådande läget gällande smittosamma sjukdomar och antibiotikaresistens
hittills långt baserat sig på vårt lands avlägsna
läge och den ringa flyttningsrörelsen från andra länder. Det här förknippat med en hög hygiennivå på sjukhusinrättningar, en effektiv
regional tillsyn av smittsjukdomar vid sidan
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av en disciplinerad användning av antimikrobiella läkemedel har förhindrat spridningen av många problematiska mikrober i vårt
land. Dessutom har patienter tämligen sällan
förflyttats från utlandet till Finland, samtidigt
som man har kunnat tygla spridningen av
multiresistenta mikrober som primärt sprids
som kontaktsmitta genom de effektiva screeningar och isoleringsåtgärder som genomförts
på sjukhusen. Eftersom patienter primärt har
vårdats inom det egna sjukvårdsdistriktet har
den lokala resistenssituationen effektivt kunnat kontrolleras.

De första, stora epidemierna i Finland
förorsakades av MRSA-bakterier
Den grundläggande orsaken till den tilltagande resistensen mot antimikrobiella läkemedel är en överdriven och dåligt tillsedd användning av antibiotika, vilket lett till att selektionstrycket fått resistenta stammar att
tillta. Bakterieresistens kan överföras genom
plasmider från en bakterie till en annan, antingen inom samma art eller mellan olika bakteriearter. Avvikande från den goda situationen i Finland och de övriga Nordiska länderna
är resistensen mot antimikrobiella läkemedel
vanligt förekommande i många europeiska
länder, Förenta Staterna och framförallt Asien

Information om mikroben

ett tilltagande hot
också i Finland

TEXT: Juha Salonen

Bild 1. ESBL-bakteriernas andel i vissa länder i Asien

Indien > 70 %

Australien < 10%

Hawser S et al. AAC 2009
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Information om mikroben
(Bild 1: Hawser S mm. AAC 2009;53(8):32804). I Europa försämras resistensläget i en
nord-sydlig riktning. Trots att förekomsten
av multiresistenta bakterier i Finland fortsättningsvis är ringa i jämförelse med många andra länder har resistensen kraftigt börjat öka
på 2000-talet. De första sjukhusepidemierna
som förorsakades av meticillinresistenta Staphylococcus aureus-bakterier (MRSA) konstate-

rades i Finland redan i mitten av 1990-talet,
men den kraftigaste tillväxten skedde genast i
början av 2000-talet (Bild 2). Även i Vasa sjukvårdsdistrikt har antalet MRSA-fynd mångdubblats efter år 2007 och trenden verkar vara klart tilltagande (Bild 3). I hela landet har
antalet nya MRSA-fall under de senaste åren
legat på en nivå om 1200–1300 fall.

Bild 2 och 3.
MRSA-fynd
1995-2016
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Information om mikroben
ESBL-bakterierna har ökat (tilltagit) snabbt
under se senaste årtiondena
Under det senaste årtiondet har en annan
grupp av multiresistenta bakterier uppkommit vid sidan av MRSA: Tarmbakterier som
producerar bredspektrigt betalaktamasenzymer (Extended spectrum betalactamase, ESBL).
ESBL-producerande bakterierna är primärt
E. coli och Klebsiella pneumoniae-stammar,
vars enzymer bryter ner antibiotika i betalaktamgruppen (penicilliner och kefalosporiner).
Dessa bakterier har samtidigt många andra resistensegenskaper, vilket betyder att man enbart kan använda ett fåtal antibiotika i vid behandlingen av infektioner (karbapenem, kolistin och tigecyklin). ESBL-bakterierna har
varit vanligt förekommande i södra Europa redan i ett tjugotal år och globalt kan man redan prata om en ESBL-pandemi. I Finland började dessa bakterier öka kraftigt efter år 2004.
Under de senaste åren har ESBL-fynden mångdubblats i vårt land. Trots att tillväxttakten
under de senaste åren har utjämnat sig, diagnosticerar man årligen cirka 4 000 nya ESBL-fall (Bild 4). Samma utveckling kan skön-

jas även i Vasa sjukvårdsdistrikt, där man årligen har diagnostiserat 130–140 nya ESBL-fall.

Resor till länder med hög förekomst ökar
smittorisken
ESBL-bakterier förorsakar urinvägsinfektioner hos patienter i alla åldrar, av vilka merparten konstateras inom öppenvården. Ofta har patienterna smittats då de vistats i
länder med hög förekomst. I en kanadensisk undersökning (Laupland K m.fl. J Infect
2008;57:441-8) konstaterade man att resor
till länder med hög förekomst av resistenta
bakterier ökar risken för att drabbas av urinvägsinfektioner som förorsakats av någon ESBL-bakterie. I en svensk undersökning (Tängden T m.fl. Antimicrob Agents Chemother
2010;54:3564-8) konstaterade man igen att 25
% av dem som rest utanför norra Europa, tidigare friska turister, får en
ESBL-smitta i sina tarmar. Av dem som reser till Indien var
den motsvarande
andelen 90 %. Trots
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Bild 4. ESBL-E.coli i Finland 2008-2016
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att ESBL ofta inte ger några symtom kan patienten i värsta fall drabbas av en allvarlig,
septisk infektion. I samband med dylika infektioner ökar också dödligheten om det drar
ut på tiden innan man sätter in en effektiv
antibiotikabehandling. Dessutom förorsakar
den tilltagande användningen av bredspektriga antibiotika en ond spiral då det gäller resistensutvecklingen, vilket igen höjer vårdkostnaderna. Det tar tid att utveckla nya, effektiva
antibiotika, varför inga nya behandlingsformer mot multiresistenta tarmbakterier är att
vänta inom den närmaste framtiden.

Multiresistenta mikrober sprids både genom
kontaktsmitta och mat
Multiresistenta (både MRSA- och ESBL-bakterier) mikrober sprids vanligast som kontaktsmitta. I sjukhusmiljöer och på långvårdsinrättningar kan en icke-identifierad patient
med en multiresistent mikrob överföra smittan till andra patienter i en omfattande utsträckning. Sjukhusvård i länder med hög förekomst av resistenta bakterier utgör en avsevärd smittorisk. Därför kan patienter som
förflyttats från sjukhus utomlands sprida
dessa bakterier även till finländska sjukhus.
I länder där hygiennivån är dålig kan man
smittas även utanför sjukhus. Då det gäller

ESBL-bakterier utgör mat och dricksvatten
också en avsevärd smittorisk. I många länder med hög förekomst är ESBL-bakterier vanligt förekommande både i köttprodukter och
i fjäderfän. Orsaken till att det förekommer
ESBL-bakterier i maten är att antibiotika används i massiv omfattning inom lantbruk och
boskapsskötsel.

Tarmbakterier (CPE) som producerar
karbapenemaser är ännu resistentare mot
antimikrobiella läkemedel än ESBL-bakterierna
Infektioner som förorsakats av ESBL-bakterier
har tillsvidare kunnat behandlas med antibiotika i karbapenemgruppen (exempelvis meropenem). Tyvärr har det under den senaste tiden (framträtt) uppstått resistens även mot
denna antibiotikagrupp runt om i världen.
Dessa tarmbakteriestammar (CPE) som producerar karbapenemaser (enzym
som bryter ner karbapenemer) kan enbart behandlas med tigecyklin och kolistin, ibland inte ens med dem. År 1995 spred sig en CPE-epidemi från New York snabbt till de övriga
delarna av Förenta Staterna. I och med patientförflyttningar spred sig smittan över Atlanten år 2005, först till Grekland och Israel.
Framförallt i Grekland är CPE-bakterier nu-
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Bild 5. ESBL-E.coli vid Vasa svd 2008-2016
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mera vanligt förekommande på sjukhus. I
Sverige konstaterade man år 2008 för första
gången en nyslags bakteriestam som producerar karbapenemas (NDM-1, New Delhi metallolactamase-1) hos en patient som återvände från Indien. Snabbt därefter hittades samma bakteriestammar hos många hälsoturister
som opererats i Indien och återvänt till Storbritannien. Senare undersökningar har påvisat att resistenta tarmbakterier är vanligt förekommande, förutom i Indien, även i länder
i Sydostasien (Bild 1). I Indien har NDM-stammar isolerats i riklig omfattning från prover
som tagits i avlopp och kranvatten (Walsh T,
Toleman M. JAC 2012;67:1-3). I undersökningar som gjorts i Pakistan har man konstaterat
att koloniserade NDM-stammar koloniserat
hos en fjärdedel av de patienter som vårdats
på sjukhus (Perry J m.fl. JAC 2011;66:228894). I Indien igen har man uppskattat att cirka 100 miljoner indier bär på dessa bakterier i
sina tarmar utan några symtom.

Hur ska multiresistenta mikrober bekämpas
Det viktigaste sättet att minska selektionstrycket och förhindra uppkomsten av resistens mot antimikrobiella läkemedel är att användningen av antibiotika inom hälso- och
sjukvården enbart görs i väl övervägda och definierade fall. Samtidigt som det här minskar
antalet biverkningar (såsom diarré förorsakad av Clostridium difficile) tyglas också kostnadsstegringen. Det som framförallt är viktigt
i detta hänseende är att man undviker en onödig användning av bredspektrigt antibiotika.
Eftersom man i Finland inte kan påverka resistensutvecklingen i andra länder måste man
noggrant följa upp utvecklingen av resistenssituationen i vårt land. I och med att rörligheten bland människorna ökar hela tiden blir
det allt viktigare att vi inom hälso- och sjukvården kan identifiera och sålla de patienter
som hör till dessa riskgrupper samt att vi vid
behov kan förhindra uppkomsten av fortsatta smittor genom vederbörliga isoleringsåtgärder. I fortsättningen måste man i anamne-

sen fästa allt större uppmärksamhet vid patienter som eventuellt vistats i länder med
hög förekomst och framförallt vid patienter
som vårdats på sjukhus i länder med hög förekomst. Eftersom infektioner i sjukhusmiljöer i huvudsak sprids genom kontaktsmitta
måste avdelningar ha en möjlighet att vårda
patienter i kontaktisolering i enkelrum. Det
här är något som i framtiden borde uppmärksammas också i vid byggnationen av sjukhus,
så att man i stället för stora rum övergår till
enkelrum och att alla patientrum förses med
egna tvätt- och toalettutrymmen. Då patienter förflyttas från en vårdplats till en annan
bör den mottagande enheten i god tid upplysas om konstaterade multiresistenta mikrober för att enheten ska kunna vidta vederbörliga bekämpningsåtgärder.
Källor:
1. Laupland KB m.fl. Community-onset extended-spectrum-betalactamase (ESBL) producing
Escherichia coli: Importance of international travel.
J Infect 2008;57:441-8.
2. Tängden T, m.fl. Foreign travel is a major risk factor for colonization with Escherichia coli producing
CTX-M-type extended-spectrum beta-lactamases: a
prospective study with Swedish volunteers. Antimicrob Agents Chemother 2010;54:3564-8.
3. Walsh T, Tolleman M. The emergence of pan-resistant Gram-negative pathogens merits a rapid global
political response. JAC 2012;67:1-3.
4. Perry J, m.fl. Prevalence of faecal carriage of Enterobacteriaceae with NDM1 carbapenemase at
military hospitals
in Pakistan, and
evaluation of
two chromogenic media. JAC
2011;66:228894.
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Säsongsinfluensavaccination

Säsongsinfluensavaccination är det bästa
sättet att skydda sig mot
influensa.

Vaccinationen av personalen
inom hälso- och sjukvården mot säsongsinfluensan är en viktig faktor som påverkar
patientsäkerheten
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Vaccinationen av personalen mot säsongsinfluensa inleddes igen i Vasa sjukvårdsdistrikt
den 26 oktober. Den avgiftsfria vaccinationen
erbjuds alla anställda på centralsjukhuset,
men särdeles viktig är den för personer i medicinska riskgrupper, dvs. personer som direkt
deltar i patient- och vårdarbete samt personer
som deltar i städning och matförsörjning.

jande: 65 års ålder, graviditet, kroniska hjärtoch lungsjukdomar, diabetes, njur- och leversjukdomar, kroniska neurologiska sjukdomar
samt sjukdomar och behandlingar som försvagar patientens motståndskraft.

Influensa är en sjukdom som ofta ger personer som hör till medicinska riskgrupper
allvarliga symtom

Ifjol vinter började säsongsinfluensaepidemin redan i december och drabbade vårt land
ovanligt hårt (i jämförelse med föregående
vinter hade vi över 50 % fler infektioner). Också i Vasa sjukvårdsdistrikt konstaterade man
klart flera influensainfektioner än under den
föregående vintern (142215 mikrobiologiskt
bekräftade diagnoser). Eftersom influensadiagnosen inom den öppna vården oftast görs
på kliniska grunder utan någon mikrobiologisk testning, representerar den förutnämnda siffran emellertid enbart toppen på isberget. Under de senaste åren har den dominerande faktorn bakom influensainfektionerna
varit ett influensa A-virus som förvandlats
från H1N1-viruset som förorsakade den pandemi som slog till år 2009 (79 % av influensainfektionerna 2015–2016). Denna virustyp

Den varje år återkommande säsongsinfluensaepidemin börjar vid årsskiftet och de första fallen konstateras i allmänhet i december.
I början av epidemin är merparten av infektionerna förorsakade av influensa A-viruset.
I slutfasen av epidemin blir det också vanligare att influensan är förorsakad av influensa
B-virus. För patienter som hör till någon medicinsk riskgrupp är influensainfektionen en
avsevärd hälsorisk som i värsta fall kan kräva
sjukhus- eller till och med intensivvård. I vårt
land insjuknar hundratusentals patienter årligen i influensa, varav 500–2000 uppskattas avlida. De faktorer som disponerar personer för
en allvarlig sjukdomsbild är i synnerhet föl-

Antalet influensainfektioner och svåra sjukdomsbilder har tilltagit under de senaste
åren

Säsongsinfluensavaccination

har också lett till ovanligt många svåra sjukdomsbilder, varav en del har krävt intensivvård. Merparten av de patienter som behövt
intensivvård har hört till någon medicinsk
riskgrupp och har inte i förväg vaccinerats
mot säsongsinfluensa.

tionsstället. Allvarliga biverkningar (anafylaktisk reaktion) förekommer hos under 1 person per en miljon vaccinerade. Vaccinationen
kan tryggt ges till gravida oberoende av graviditetsskedet.

Säsongsinfluensavaccinationen är säker och
skapar ett skydd mot influensainfektioner

En täckande vaccination av personalen utgör
en väsentlig del av influensabekämpningen
inom hälso- och sjukvården

En årligen tagen säsongsinfluensavaccination
är det bästa sättet att skydda sig mot influensa och de allvarliga sjukdomsbilder som den
förorsakar. Vaccinationen skyddar både mot
influensa A-virus (H1N1, H3N2) och influensa B-virus. Enligt forskning förhindrar influensavaccinationen 70–93 % av influensainfektionerna hos friska personer i arbetsför
ålder. Hos patienter och äldre med immunbrist är vaccinationseffekten emellertid svagare (skyddseffekt på cirka 50 %), men även
hos dessa patientgrupper lindrar vaccinationen gravheten hos sjukdomen och minskar
smittsamheten samt dödligheten. Säsongsinfluensavaccinationen har färdigställts med
samma metod från och med 1970-talet och
har visat sig vara väl tolererad. Den vanligaste biverkningen är en kortvarig smärta i injek-

Yrkespersoner i patientarbete inom hälso- och
sjukvården har en tvåfaldig risk att insjukna
i influensa i jämförelse med normalbefolkningen. Eftersom sjukdomen ibland är förknippad med bara lindriga symtom eller rent
av inga symtom överhuvudtaget, och eftersom en smittad anställd kan sprida influensan redan innan några symtom uppkommit är
en ovaccinerad personal på sjukhuset en avsevärd smittohärd. För att kunna förhindra
uppkomsten av avdelningsepidemier har man
kunnat påvisa att det förutsätter en vaccinationstäckning på 80 %. Dessvärre ligger vaccinationstäckningen hos personalen på många
finländska sjukhus klart under det här. På Vasa centralsjukhus togs influensavaccinationen
ifjol höst av enbart 27 % av personalen. I internationella undersökningar har man påvi-
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Säsongsinfluensavaccination
Yläindeksi
sat att man med en täckande vaccination av
vårdpersonalen avsevärt har kunnat minska
influensainfektioner bland patienter och dödligheten förorsakad av influensa (Hayward et
al. BMJ 2006, Ahmed et al. CID 2014). Vaccinationen av vårdpersonalen mot säsongsinfluensa är det viktigaste sättet att skydda den anställda, hennes närmaste krets och patienter
mot influensainfektioner. Ifall en person tillhörande vårdpersonalen av en orsak eller annan inte har vaccinerats mot influensa borde de för att skydda patienterna bära kirurgiska näsmunskydd i vårdarbetet under hela
influensasäsongen (Cowling et al. Ann Internet Med 2009).

På Vasa centralsjukhus försöker man främja
vaccinationstäckningen bland personalen
med en informationskampanj
I höst försöker man att höja vaccinationstäckningen bland Vasa centralsjukhus anställda
med en vaccinationskampanj där infektionsläkaren och hygienskötarna under höstens
gång håller motivationsföreläsningar för personalen. Dessutom har man försökt göra det
ännu lättare att vaccinera sig: Antalet vaccinationstillfällen har ökats från föregående höst (1125) och dessutom
kommer företagshälsovården
att besöka enheter på separat
överenskomna tidpunkter
för att vaccinera personalen på respektive enhet.
Dessutom kan personalen i fortsättningen följa med vaccinationstäckningen på olika
enheter och inom olika yrkesgrupper i realtid på intranätet med
hjälp av ett elektroniskt
system som utvecklats av
Flowmedik ab.
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En hög vaccinationstäckning är en viktig
indikator på patientsäkerheten i organisationen
Genom en bra vaccinationstäckning bland hälso- och sjukvårdspersonalen kan man effektivt förebygga uppkomsten av avdelningsepidemier. Samtidigt skapar man ett skydd för
att patienter i riskgrupper inte ska drabbas av
infektioner med svåra symtom. I många länder anses en hög vaccinationstäckning bland
personalen utgöra ett viktigt kvalitetskriterium för patientsäkerheten i en organisation.
TEXT: Juha Salonen
KÄLLOR:
Ahmed F et al. CID 2014;58(1)50-7.
Cowling BJ et al. Ann Internet Med 2009 ;151(7): 437-46.
Hayward AC et al. BMJ 2006;333(7581):1241.
Influenssakausi Suomessa 2015–2016
THL:n seurantaraportti:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-682-7

Nya applikation

Vasa
centralsjukhus

har utvecklat en unik realtidstjänst för uppföljning
av influensavaccinationer

Sjukhushygien utgör en av hörnstenarna för patientsäkerheten i organisationen. Vaccinationstäckningen bland
personalen spelar en avsevärd roll för
minimeringen av smittosjukdomar.

Vaccinationen kan nu behändigt
införas med bland annat en mobil.

Antalet tagna influensavaccinationer i Finland
är moderat då det jämförs med antalet personer som arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn. Genom att förbättra vår vaccinationstäckning skyddar vi oss själva och framförallt
våra klienter så att de inte ska drabbas av onödiga influensainfektioner och de komplikationer som kan förorsakas av influensa.
Nu försöker man förbättra vaccinationstäckningen i sjukvårdsdistriktet genom transparens. Vasa centralsjukhus har i samarbete
med Flowmedik Ab utvecklat en vaccinationstjänst som fungerar i realtid och som ger varje anställd en möjlighet att följa med antalet
tagna influensavaccinationer. Den här mätaren som bland annat visas på centralsjukhusets intra och i matsalen i Sandviken beskriver
om vaccinationstäckningen på enhets-, serviceområdes- och yrkesgruppsnivå. Målet är
att 80 procent av personalen ska vaccinera sig
mot influensa. De enheter som uppnår målet
belönas med en gräddtårta!
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Nya applikation
Betraktat från registrerarens perspektiv är logiken enkel: registreraren behöver bara välja
enhet och antalet vaccinationer. Till slut klickar hon/han sedan på Tillför vaccination, varefter registreringen genast syns i realtid på
alla skärmar. I och med den här vaccinationstjänsten kan den manuella vaccinationsräkningen överföras till historieböckerna, vilket
också underlättar bland annat hygienskötarnas arbete. Tjänsten fungerar även på mobila apparater och de uppgifter som insamlats
kan vid behov skrivas ut som en traditionell
Excel-rapport.

Genom att förbättra vår
vaccinationstäckning skyddar vi oss
själva och framförallt våra klienter.

Vasa centralsjukhus har i åratal varit en banbrytare inom patientsäkerhetsområdet – och
nu inbjuds hela personalen till ett talko som
kan spara på våra egna resurser och främja våra patienters hälsa. Som en påminnelse är det
skäl att nämna att det är fullständigt tryggt
att vaccinera sig mot influensa och på så sätt
skyddar man dessutom sina närstående mot
olägenheter som går att undvika.
Influensavaccinationerna av personalen på
centralsjukhuset inleds den 24 oktober och
pågår till den 25 november.
TEXT:
Elina Välivainio, hygienskötare &
Michael Rossing, utvecklings- och
kommunikationsdirektör, Flowmedik Ab

I fortsättningen kan hela personalen följa med hur influensavaccinationstäckningen utvecklas.
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