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Patientsäkerhetsmeddelande 4/2014 
Patientsäkerhetsmeddelandet utkommer 

fyra gånger per år i Vasa sjukvårdsdistrikt. 

Tanken är att lyfta fram viktiga, aktuella 

frågor om säkerhetshantering, men även 

få varje arbetsenhet att se över sin egen 

verksamhetssäkerhet utgående från de

händelser och teman som presenteras i 

patientsäkerhetsmeddelandet.

Priset för ett gott patientsäkerhetsarbete tilldelas dialysavdelningen.  Personalen på dialysavdelningen 

har arbetat målmedvetet för att förebygga vårdrelaterade infektioner. De har följt en strikt aseptik 

vid dialysbehandlingar och har sökt ändamålsenliga lösningar på de faser i arbetet som är kritiska 

med tanke på hygienen. Dessutom har personalen vid utbildning och uppföljning av hemodialyspa-

tienter fäst särskild uppmärksamhet vid att hygienen blir rätt omsatt i praktiken. 

Infektioner är den vanligast förekommande komplikationen och den näst vanligaste dödsorsaken 

bland dialyspatienter. Dialyspatienter har en förhöjd infektionsrisk både på grund av deras underlig-

gande sjukdomar och de återkommande invasiva behandlingarna.
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LedareLedare

I Finland har de smittsamma sjukdomarnas 

mångfald ökat delvis på grund av den interna-

tionella rörligheten som fört med sig nya sjuk-

domar, såsom exempelvis HIV. Vårdrelaterade 

infektioner har blivit en betydande orsak till 

att levnadsår går förlorade. Med en bred vac-

cination av barn går det att effektivt förebygga 

sjukdomar, men fortsättningsvis kunde hund-

ratals dödsfall förhindras genom täckande vac-

cinationer mot säsongsinfluensa. Förebyggan-

det av sjukdomar förutsätter en ständig vak-

samhet på alla nivåer.

Lagen om smittsamma sjukdomar håller nu 

på att revideras totalt, för att bemöta de nya  

behov som bekämpningen av smittsamma 

sjukdomar ger upphov till. Fortsättnings-

vis kommer lagen att syfta till att förebygga 

smittsamma sjukdomar och deras spridning. 

Med lagändringen vill man ta hänsyn till  

behovet av internationellt samarbete, förtydliga 

arbetsfördelningen och verksamheten mellan 

olika aktörer, såväl i normala situationer som  

under exceptionella epidemier. Målet med de 

nya stadgandena är att förbättra informations-

utbytet som behövs vid infektionsbekämpning 

och också precisera de åtgärder som begränsar 

individers rättigheter i samband med t.ex. iso-

leringar. Huvuddragen i lagförslaget motsva-

rar den nuvarande lagen, men många punkter 

kommer att preciseras.

I lagutkastet kvarstår ansvaret för förebyg-

gande av smittsamma sjukdomar hos kommu-

nerna. Bekämpningen av smittsamma sjukdo-

mar förverkligas fortsättningsvis inom ramen 

för den verksamhet som tillhandahålls av häl-

sovårdscentraler och sjukvårdsdistrikt. Rollen 

för den läkare som ansvarar för de smittsam-

ma sjukdomarna i kommunerna kommer att 

förstärkas i syfte att smidiggöra verksamheten. 

Även sjukvårdsdistriktet och regionförvalt-

ningsverket måste utse en läkare som ansvarar 

för de smittsamma sjukdomarna. 

Enligt lagförslaget ska sjukvårdsdistriktet 

även i fortsättningen stöda kommunerna i  

deras bekämpning av smittsamma sjukdomar, 

utveckla diagnostiken och vården i det egna 

distriktet samt utreda epidemier tillsammans 

med kommunerna. Regionförvaltningsverket 

ska koordinera bekämpningen av smittsamma 

sjukdomar inom sitt område. Institutet för hälsa 

och välfärd fungerar som en nationell sakkun-

niginrättning då det gäller bekämpningen av 

smittsamma sjukdomar. Den allmänna pla-

neringen, styrningen och övervakningen av  

bekämpningen av smittsamma sjukdomar 

hör till social- och hälsovårdsministeriet. Alla  

aktörer från kommuner till ministeriet förplik-

tas att förbereda sig inför exceptionella epide-

mier. I exceptionella förhållanden inom hälso- 

och sjukvården, såsom under pandemier skulle 

social- och hälsovårdsministeriet ha avsevärt 

större befogenheter då det gäller läkemedels-

försörjning och vaccinationer.

Vårdrelaterade infektioner och mikrober som 

är synnerligen resistenta mot läkemedel utgör 

en utmaning för bekämpningen av smittsamma 

sjukdomar. I fortsättningen kommer termen 

sjukhusinfektioner att ersättas med den mer 

beskrivande termen vårdrelaterade infektio-

ner. Även privata hälso- och sjukvårdsinrätt-

ningar samt enheter inom socialväsendet 

med dygnet runt-verksamhet kunde beordras 

att delta i bekämpningen av dessa infektio-

ner. Sjukvårdsdistrikten skulle åläggas att föra  

register över personer som bär på synnerligen 

resistenta bakterier. Syftet är att uppfölja före-

komsten och förebygga spridningen av dessa 

mikrober samt trygga vården av de personer 

som bär på dem. Lagförslaget betonar att en 

person som bär på dylika bakterier ska likaväl 

få den vård och service som hon är berättigad 

till, utan diskriminering. 

Smittsamma sjukdomar som kan förebyggas 

med vaccinationer utgör för vissa patientgrup-

per en större risk än vanligt. En sjukdom som 

snabbt går över hos en frisk person kan leda 

till döden för dessa patienter. Ett exempel på 

dylika patientgrupper är cancerpatienter som  

behandlas med immunhämmande läkeme-

del. Ett sätt att skydda dessa patienter mot 

farlig smitta är att vaccinera vårdpersonalen.  

Enligt lagförslaget skulle arbetsgivaren i  

regel få rätt att använda enbart tillbörligt vac-

cinerade anställda i vården av dessa patienter.  

Arbetsgivaren skulle bekosta de vaccinatio-

ner som inte hör till det nationella vaccina-

tionsprogrammet, såsom till exempel vuxnas 

vattkoppsvaccin. Vaccinationen kunde tas på  

arbetstid. Ingen vaccination behövs om den 

anställda redan har haft vattkoppor och där-

med fått ett skydd mot sjukdomen. Arbetsgi-

varen skulle åläggas att omplacera en anställd 

som vägrar att vaccinera sig till arbetsuppgifter 

som motsvarar den anställdas kompetens. För 

att undvika problem borde man redan i karri-

ärvals- och utbildningsfasen informera om de 

åtskilliga varierande åtgärder som bör vidtas 

för att skydda hälsan hos de personer som de 

vårdar.

Enligt planerna skulle lagförslaget tas till riks-

dagen för behandling redan i höst. Men under 

remissrundan framkom så många frågor som 

kräver precisering att lagberedningen kommer 

att fortsätta först nästa vår. Även de föränd-

ringar som är förknippade med vårdreformen 

borde förtydligas för att de ska kunna beaktas i 

förslaget till lagen om smittsamma sjukdomar.

I väntan på den nya lagen kan vi fortsätta  

bekämpningen av smittsamma sjukdomar ge-

nom att se till att vi har en bra handhygien och 

tar den aktuella influensavaccinationen i höst. 

Maija Räsänen
Klinikgruppchef, medicinska klinikgruppen

Källa: Utkast till styrelsens förslag till 

lag om smittsamma sjukdomar  27. 6. 2014

Lagen om 
smittsamma 
sjukdomar 
revideras
Samhällsutvecklingen och den 
medicinska utvecklingen har minskat 
sjukdomsbördan förorsakad av 
smittsjukdomar, men trots det har 
hotet inte utplånats. 
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Fall 1. Man i 50-årsåldern, som under två års tid 

sökt läkarundersökning flera gånger på grund av 

mycket besvärande hudsjukdom: svår klåda, eksem-

liknande förändringar i ansikte, hårbotten, på armar. 

Parallellt med detta har han ofrivilligt noterat en 

viktnedgång på 15 kg under det senaste året. Vid 

utlandsresa besöker han hudläkare för att få en 

”second opinion” angående hudbesvären - läkaren  

ordinerar omedelbart HIV-test som utfaller positivt. 

Vid första läkarundersökningen på HIV-polikliniken  

noteras kraftig svampinfektion i munhålan. Im-

munförsvaret uppvisar kraftig skada, de så kallade 

CD4-cellerna som särskilt skadas vid HIV-infektion 

uppmäts till endast 50. Alla nivåer under 350 skall 

föranleda omedelbart insättande av HIV-behandling 

- nivåer under 200 innebär mycket stor risk för ut-

veckling av AIDS-relaterade sjukdomskomplikatio-

ner. 

Fall 2. Man i 40-årsåldern som under fyra månader 

lidit av feber, blodbrist (Hb 100) och hosta. I upphost-

ningsprov påträffas så kallade atypiska mykobak-

terier (Mycobacterium avium) men det dröjer ännu 

en månad tills HIV-testning görs. Mycket kraftig 

skada på immunförsvaret vid HIV-diagnosen, CD4- 

celler kring 30.

Fall 3. 50-årig kvinna som under tre års tid kontrol-

lerats för nedsatt halt av trombocyter (ITP, idiopatisk 

trombocytopen purpura). Vid genomgång av gam-

la laboratoriedata finns inga spår av HIV-testning  

under denna period. Senaste årets viktnedgång  

uppemot 10 kg. Vid förnyad utredning av blodvär-

den inklusive trombocyter tas HIV-test som utfaller 

positivt. CD4-celler 50. 

Glöm inte
HIV

HIV får inte glömmas 
bort - alltför många 

nydiagnosticerade fall 
i vårt sjukdomsdistrikt 
upptäcks alltför sent. 
Patienter bär ofta med 
sig erfarenheter som vi 

yrkesmänniskor kan dra 
lärdom av, här följer några 

exempel.

Fall 4. 30-årig man som under ett års tid sökt hjälp 

hos flera läkare på grund av ofrivillig viktnedgång 

8 – 9 kg, men har inga andra allvarligare symptom 

från exempelvis magtarmkanal eller luftvägar. Vid 

förnyad kontroll ses påverkan på samtliga blodvär-

den: anemi, leukopeni och trombocytopeni. När he-

matologisk undersökning görs tas också HIV-test 

som utfaller positivt. CD4-celler 200. 

Gemensamt för dessa fall är att när HIV-infek-

tion väl diagnosticerats, kan samtidigt konsta-

teras att den av HIV-viruset orsakade skadan 

på immunförsvaret har hunnit bli märkbar. 

Under detta år, som ännu inte är över, har vi 

på centralsjukhuset tagit emot sju personer 

med nyupptäckt HIV-infektion. Jämfört med 

föregående år är det en rejäl ökning av anta-

let nyanmälda fall i vår region. Det är dock in-

te antalet nya fall av HIV-infektion som väcker 

oro. Det är faktumet att många av de nya fallen 

har fått sin diagnos mycket sent i sjukdomsför-

loppet när skadan på kroppens immunförsvar 

blivit påtaglig, vilket innebär risk att drabbas 

av någon av de följdsjukdomar såsom tuberku-

los eller svampinfektion i lungorna som asso-

cieras med begreppet ”AIDS” (Acquired Immu-

ne Deficiency Syndrome). I och med tillgången 

på modern behandling mot HIV-viruset, kunde 

AIDS-begreppet i övrigt pensioneras.  

Under HIV-epidemins första 15 år var progno-

sen för en HIV-infekterad patient mycket dys-

ter. Den första verksamma virusmedicinen som 

lanserades 1987 (AZT eller Zidovudine) kunde 

endast bromsa sjuksomsutvecklingen tempo-

rärt. Under perioden 1996-1997 lanserades den 

behandlingsmodell för HIV-infektion som vi 

använder oss av ännu idag. Det är en så kallad 

kombinationsbehandling med 3 – 4 olika virus-

mediciner, vilket möjliggör att flera virushäm-

mande mekanismer kan användas samtidigt 

och risken för resistensutveckling hos HIV- 

viruset minimeras. I folkmun kallas den moder-

na HIV-behandlingen fortfarande ”bromsmedi-

cinering”. En mer korrekt benämning vore 

”stoppmedicinering” då den helt förhindrar 

fortsatt sjukdomsutveckling och åstadkommer 

till och med en vändning i skador på immun-

försvaret som uppstått under den tid patienten 

inte fått HIV-behandling - och dessa skador kan 

fås att läka i mycket stor utsträckning. 

Just nu kontrolleras cirka 40 patienter på cen-

tralsjukhusets HIV-mottagning. Nästan alla 

dessa patienter har en helt normal livssitua-

tion och en god hälsa, eftersom de första psy-

kologiska och kroppsliga utmaningarna i sam-

band med en nydiagnosticerad HIV-infektion 

kunnat tas omhand av säväl patienten själv 

som av personalen på centralsjukhusets infek-

tionspoliklinik.   

Enligt nationell statistik från Institutet för 

hälsa och välfärd (THL) har 3 219 fall av HIV- 

infektion rapporterats till och med 2013, varav 

584 har rapporterats som avlidna. För att för-

stå hur HIV fortfarande sprids i dag inom och 

utanför vårt land, kan THL:s årsrapport över 

smittsamma sjukdomar ge ett bra kunskaps-

underlag. Under år 2013 rapporterades 157 nya 

fall av HIV-infektioner i hela landet, varav 2/3 

var män. Knappt hälften av de nya fallen sågs 

hos utlandsfödda personer. Sexuell smittoöver-

föring dominerar helt - heterosexuell smittväg 

anges hos 54 % av de nya fallen år 2013. Bland 

dessa ses smitta både hos finländare (55 %) och 

utlandsfödda - bland finländare har de flesta 
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uppgivit möjlig smitta i samband med utlands-

resa. Sex mellan män uppges i statistiken stå 

för 27 % av det totala antalet fall, inom denna 

grupp anges en överväldigande majoritet  

(93 %) vara finlandsfödda. Inom landet har det 

inte rapporterats smittoöverföring från HIV- 

infekterad moder till nyfött barn, detta san-

nolikt tack vare att alla kända HIV-infektera-

de gravida kvinnor står på HIV-behandling, 

som drastiskt minskar risken för smittoöver-

föring till barnet. THL:s årsredovisning påtalar 

att många nydiagnosticerade HIV-fall i Finland 

upptäcks sent: 52 % har CD4-celler under 350, 

vilket är vår nuvarande gräns för att omedel-

bart påbörja behandling med HIV-läkemedel. 

Globalt har Världshälsoorganisationen 

(WHO) under de senaste 10 – 15 åren kunnat se 

en påtaglig minskning av antalet nya HIV-fall 

och av AIDS-orsakade dödsfall. I takt med att 

fler människor får tillgång till HIV-behandling 

minskar antalet dödsfall på grund av svårbotade 

AIDS-relaterade följdsjukdomar. Flera faktorer 

samverkar till minskad smittspridning: utbild-

ning, tillgänglighet till HIV-testning och sex-

ualrådgivning, tillgång till kondomer för att 

motverka sexuell spridning och sprutbytespro-

jekt för att förhindra spridning via intravenöst 

narkotikamissbruk. Enligt forskningsrapporter 

som publicerats de senaste fem åren har en väl-

skött HIV-behandling en mycket viktig roll för 

att reducera person-till-person smitta med HIV. 

Sammanfattningsvis kan HIV idag beskrivas 

som en infektionssjukdom som när den väl 

kommer under behandling inte längre utgör 

något hot för individens hälsa. I väntan på defi-

nitiva botemedel kräver en HIV-infektion i nu-

läget livslång medicinsk behandling, som i sig 

minimerar risken för smittoöverföring vid sexu-

ella kontakter och vid graviditet. Men det är be-

kymmersamt att alltför många patienter ännu 

får diagnosen mycket sent i förloppet. För några 

av riskgrupperna finns idag välfungerande ru-

tiner, såsom snabb och heltäckande hälsoun-

dersökning av utlandsfödda personer som 

kommer som nyinflyttade till vårt distrikt. 

Men för många andra personer i riskzonen för 

HIV-infektion finns inga automatiska skydds-

nät för att fånga upp en HIV-infektion. Vid ett 

sjukvårdsbesök utanför könssjukdomsmottag-

ningarna är det nog ovanligt att en spontan 

sexualanamnes leder fram till HIV-testning. 

Därför är det särskilt viktigt att erbjuda det-

ta vid något av de sjukdomstillstånd som be-

skrivits i inledningen och som sammanfattas i  

tabellen med indikatorsjukdomar som skall 

föranleda HIV-test! 

Andreas Jacks
Specialistläkare, infektionssjukdomar

Källor:

Institutet för hälsa och välfärd (THL)  www.thl.fi 

Världshälsooorganisationen (WHO) 

http://www.who.int/hiv/data/en/

Folkhälsomyndigheten i Sverige  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/

nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/mars/

informationsbroschyr-om-hiv-och-smittsamhet/

• Könssjukdomar

• Tuberkulos och atypiska mykobakterier

• Lymfom

• Cervix och analcancer (HPV-virus)

• Herpes Zoster < 65 år

• Hepatit B

• Hepatit C

• Seborroisk dermatit

• Oral candida

• Mononukleos-liknande sjukdom utan EBV-diagnos = kan vara primär HIV-infektion

• Anemi, trombocytopeni, leukopeni med duration> 1 månad

Exempel på indikatorsjukdomar som skall föranleda HIV-test

Nyanmälda fall av HIV-infektion år 1995 - oktober 2014 
inom Vasa sjukvårdsdistrikt

2 2 22 2 2
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Aktuellt om tuberkulos

Aktuellt om 
tuberkulos
Tuberkulos i andningsorganen smittar som droppsmitta från 
människa till människa. Bakterien smittar inte så enkelt utan  
kräver närkontakt och en stor bakteriemängd. 

Cirka en tredjedel av dem som bor i ett hushåll med en patient som har tuberkulos blir smittade. 

Av dem som blivit smittade drabbas cirka 10 procent av en aktiv sjukdom under sin livstid. De som 

blivit smittade men som inte uppvisar symtom bär på en latent tuberkulosinfektion (LTBI). I det 

krigshärjade Finland dog det på 30- och 40-talet 10 000 unga personer i arbetsför ålder varje år. Upp-

skattningsvis hälften av de finländare som är födda före 1950 har blivit smittade med tuberkulos i 

sin ungdom. Då befolkningen blir äldre försvagas försvarsreaktionen och en latent tuberkulos kan 

aktiveras till och med 80 år efter att personen har blivit smittad. 

Under de senaste åren har majoriteten av aktiva sjukdomsfall konstaterats hos åldersstigna perso-

ner. I samband med en del av dessa har många barn, barnbarn, hemvårdare samt hälso- och sjuk-

vårdsanställda blivit utsatta för tuberkulos. Därför är det viktigt att ta en lungbild av äldre perso-

ner då deras tillstånd försvagas eller innan de flyttas till vårdinrättningar. Tuberkulos konstateras 

också bland yngre åldersgrupper som kommer från länder med hög tuberkulosincidens, då tuber-

kulosepidemin härjar aktivt i deras hemländer. Under de senaste åren har cirka hälften av dem som 

vårdats för tuberkulos varit invandrare. Under de senaste åren har det även förekommit många 

ringare tuberkulosepidemier bland den del av urbefolkningen som missbrukar alkohol och andra 

rusmedel. Epidemisituationen kräver ständig uppföljning och vid behov även åtgärder. För tillfället 

är epidemiläget i Vasa sjukvårdsdistrikt under kontroll. 

Antalet och förekomsten av nya bekräftade tuberkulosfall/100 000 invånare i 
Vasa sjukvårdsdistrikt 2005 – 2014. Källa: THL:s register över smittsjukdomar. 
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Symtomen vid tuberkulos är hosta, blodupp-

hostningar, avmagring, nattsvettning, feber 

och allmänt försvagat hälsotillstånd. Liknan-

de symtom kan förekomma även i samband 

med många andra sjukdomar. Vid misstanke 

om tuberkulos kontrolleras lungbilden och ett 

upphostningsprov samlas in från tre successi-

va morgnar för en tuberkulosodling. Då symto-

men är förknippade med något annat organ än 

lungorna kan odlingsprovet tas från vilket or-

gan som helst eller från vävnadsvätska och läg-

gas i en torr burk. Odlingen är viktig för diag-

nostiken av sjukdomen, för med hjälp av den 

fås kännedom om bakteriestammens sensiti-

vitet för läkemedel men även om själva bak-

teriestammen. THL utvärderar epidemikedjor-

na i hela landet genom att uppfölja befintliga 

bakteriestammar, och i epidemisituationer är 

uppföljningen till hjälp då man planerar att ge-

nomföra kontaktutredningar. THL följer även 

med resultaten av tuberkulosbehandlingar.

I Vasa sjukvårdsdistrikt får alla patienter den 

rekommenderade direkt observerade behand-

lingen (Direct observed therapy eller DOT). Vid 

DOT-behandlingen övervakas patienten dag-

ligen under hela behandlingen för att kunna 

bekräfta att patienten sväljer tabletterna. Med 

den här åtgärden förhindrar man att bakterie-

stammen blir resistent mot läkemedel. Samti-

digt finns möjlighet att följa med patientens 

tillstånd och eventuella läkemedelsbiverkning-

ar. Läkemedelbehandlingen vid tuberkulos va-

rar från sex månader till 24 månader beroen-

de på sjukdomsomfattningen och hur sensitiv 

bakteriestammen är för läkemedel. I distrik-

tet har enstaka läkemedelsresistenta tuberku-

losfall (Multi drug resistant tuberkulosis MDR)  

behandlats, där vården har verkställts i samar-

bete med den nationella tuberkulosgruppen. 

I Vasa sjukvårdsdistrikt vårdas smittbäran-

de tuberkulospatienter i luftisolerade rum, 

som finns på centralsjukhusets akutavdel-

ning i Y-byggnaden. Vid misstanke om tuber-

kulos bör man ringa direkt till lungläkaren 

som vid en stark misstanke, som fås på ba-

sis av lungbilden, sedan kan besluta om pa-

tienten ska isoleras. På basis av upphostnings-

prov får man på några dagar veta om det krävs 

isoleringsåtgärder och kontaktutredningar 

för att förebygga uppkomsten av en epidemi. 

 

Vid icke-smittande odlingspositiv tuberkulos 

är rekommendationen att kontaktutredning-

arna ska omfatta enbart under 5-åriga barn 

som varit i närkontakt med den insjuknade. 

Vid smittande tuberkulos görs en kontaktut-

redning som omfattar alla dem som upprepade 

gånger varit i kontakt med patienten under de 

tre senaste månaderna. I allmänhet krävs det 

en exponering på över åtta timmar för att det 

ska anses som närkontakt. Kontaktutredning-

ar av barn och eventuella LTBI-behandlingar 

sker på barnpolikliniken inom den specialisera-

de sjukvården. Då det gäller vuxna görs under-

sökningarna i allmänhet på hälsostationer, där 

man informerar dem som smittats, undersö-

ker och kontrollerar lungbilden både i begyn-

nelseskedet och ett år efter exponeringen. Ifall 

tuberkulos konstateras hos ett barn eller en 

immunosupprimerad vuxen görs en kontakt- 

utredning för att hitta smittokällan.

Heidi Andersén
Överläkare i lungsjukdomar

Hosta rätt - smitta ej andra
• Hosta inte mot andra människor. 

• Hosta och nys tätt i näsduken. 

 Om du inte har en näsduk, 

 nys i blusens armveck. 

• Kasta näsduken i skräpkorgen.

• Tvätta eller desinficera dina händer.
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Senaste nytt!Senaste nytt!

Säsongsinfluensa
Säsongsinfluensan kommer att drabba Finland 

även i vinter, senast vid årsskiftet, och kom-

mer att fortgå som vanligt i cirka 2 – 3 måna-

der. Cirka 5 – 15 % av befolkningen kommer 

att insjukna. Friska vuxna återhämtar sig från 

säsongsinfluensan inom 1 – 2 veckor. Men sär-

skilt hos äldre personer, småbarn och personer 

som lider av underliggande sjukdomar kan in-

fluensan leda till sjukhuskrävande komplika-

tioner, till och med döden. 

Det viktigaste sättet att förebygga influensan 

är att vaccinera sig, men hos ålderstigna och 

sjuka personer blir vaccinationseffekten in-

te fullständig. Därför utgör influensavaccina-

tionerna av hälso- och sjukvårdsanställda en 

viktig del av patientsäkerheten. Förutom att 

vaccinationen skyddar den som blivit vaccine-

rad hjälper den i avsevärd omfattning även att 

minska antalet insjuknade patienter och epi-

demier samt patientdödligheten. För att för-

hindra smittspridningen under influensatider 

är det viktigt at ha en bra hand- och hosthy-

gien samt att stanna hemma då man är sjuk.

Ebola
Den blödarfeber som förorsakas av ebolaviruset har spritt sig som en allvarlig epidemi i Guinea,  

Liberia och Sierra Leone, och WHO har utlyst epidemin till ett internationellt nödläge den 8 augusti 

2014. Viruset orsakar blödarfeber, med symtom som hög feber, huvudvärk, kräkning, diarré och 

blödningar.

Ebola smittar enbart vid nära kontakt med en insjuknad person via blod och sekret. En symtomfri 

person smittar inte andra. En tidig identifiering av insjuknade, sedvanliga bekämpningsåtgärder, 

spårning av personer som har exponerats för viruset samt upplysning av exponerade om hur de ska 

gå till väga vid eventuella symtom är effektiva sätt att förebygga ny smitta.

Finland är väl förberett på utredning av misstankar om ebola och för vården av eventuella enstaka 

insjuknade. I Vasa sjukvårdsdistrikt ska man vid misstanke om ebola alltid konsultera infektions-

läkaren. En patient som uppfyller de kriterier som fastställs för ebolafall anvisas, eller hämtas vid 

behov av en infektionsambulans, till isoleringsrummet på Vasa centralsjukhus akutintag. Vårt cen-

tralsjukhus är berett att ta emot och transportera patienter som misstänks ha insjuknat i ebola. 

Vården av en bekräftad ebolapatient genomförs alltid på universitetssjukhus.

Enligt experter är det ytterst osannolikt att viruset skulle leda till en omfattande epidemi i finländ-

ska förhållanden. Det viktigaste är att snabbt identifiera en person som uppvisar symtom och att 

skydda sig tillbörligt mot smittan.

Anita Lahti
Hygienskötare

Skabb
Skabb eller scabies är ett kliande eksem som 

förorsakas av ett 0,4 mm långt skabbkvalster. 

Skabb förekommer globalt, och hos oss när-

mast under vintermånaderna. Skabb förekom-

mer på långvårdsavdelningar, ålderdomshem, 

daghem och skolor. I höst har det förekommit 

några epidemier även på avdelningar vid akut-

sjukhus. 

Skabbhonan gräver in sig i huden och lägger 

ägg i de gångar som hon grävt, exempelvis mel-

lan fingrarna, på handleder, armveck och i geni-

talieområdet. Det tar två till tre veckor för skab-

ben att utvecklas från ägg till fullvuxen. Skabb 

smittar vid nära hudkontakt eller via kläder. 

Symtomen uppkommer cirka en månad efter 

smittan och beror på att man blivit känslig för 

skabbkvalstren och deras sekret. Huvudsymto-

men är utslag som kliar särskilt nattetid och 

som även kan ge upphov till utslag med blåsor.

Skabb behandlas med receptfri kräm som fås 

på apotek och vid behov medicin. Hela famil-

jen behandlas samtidigt och då ska även kläder 

och sängkläder tvättas. Vid epidemier på inrätt-

ningar är det viktigt att bryta smittovägarna 

med kontaktisolering.  

Eftersom symtomen kan vara ringa och atypis-

ka är det viktigt att förstå att misstänka skabb. 

Om skabb inte identifieras kan den spridas och 

förorsaka synnerligen svåra epidemier. 

Senaste nytt!
Genom att vaccinera 

hälso- och sjukvårdpersonal 
mot influensa kan vi minska 

antalet insjuknade och 
skydda våra patienter. 
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MDR MDR

Syftet med THL:s reviderade anvisning är att 

förenhetliga bekämpningen av de multiresis- 

tenta mikroberna i vårt land. Det finns många 

orsaker till varför en dylik anvisning behövs. 

För det första rör sig patienterna allt friare mel-

lan de olika sjukvårdsdistrikten och därav kan 

en enhetlig anvisning underlätta och främja pa-

tientsäkerhetsåtgärderna. För det andra reser 

människor livligt och blir därmed smittade el-

ler bärare av de nya multiresistenta mikrober 

som förekommer runt omkring i världen. För 

det tredje har hälso- och sjukvården begränsade 

resurser och därför är det viktigt att hitta en ba-

lans mellan nytta och kostnader.

Vad avses då med en multiresistent mikrob 

(MDR-mikrob)? En multiresistent mikrob är en 

mikrob som har blivit resistent mot de mikrob- 

läkemedel som vanligtvis finns att tillgå. Därför 

är det svårare att behandla infektioner förorsa-

kade av dessa mikrober. Mikroberna kan även 

ha övriga egenskaper som förbättrar deras för-

måga att sprida sig på hälso- och sjukvårdsin-

rättningar.

Utmaningar
Utmaningen för dessa anvisningar är att de 

multiresistenta mikroberna är så olika. Deras 

förmåga att alstra sjukdomar och sprida sig i 

omgivningen varierar i stor utsträckning. En 

del MDR-mikrober förorsakar problem endast 

på hälso- och sjukvårdsinrättningar och en del 

förorsakar epidemier enbart på avdelningar där 

svårt sjuka patienter vårdas. Dessutom varierar 

vårdmiljöerna inom hälso- och sjukvården från 

mycket varierande akutavdelningar inom den 

specialiserade sjukvården till inrättningar som 

tillhandahåller långvård och omsorg.

Grunden för bekämpningsåtgärder
I vilket fall som helst utgör de sedvanliga för-

siktighetsåtgärderna grunden för alla bekämp-

ningsåtgärder. Patienter överflyttas från en in-

rättning till en annan, men även inom sjukhus 

från en avdelning till en annan. Alla patienter 

kan inte screenas och således kan vi heller inte 

identifiera alla dem som bär på multiresistenta 

mikrober. 

MDR 
– vad nytt? 

De nationella anvisningarna för 
bekämpning av multiresistenta  

mikrober (MDR) har uppdaterats. 
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Då ett enstaka MDR-fynd upptäcks ska man 

omedelbart göra en bedömning av läget för att 

utesluta en eventuell epidemi. Det är viktigt att 

identifiera epidemier så fort som möjligt och 

bryta infektionsspridningen. Kända smittbära-

re och personer som exponerats vårdas enligt 

anvisningarna, antingen genom att tillämpa sä-

kerhetsåtgärder förknippade med kontaktsmit-

ta eller genomföra en riskbedömning av beho-

vet av säkerhetsåtgärder för att förebygga kon-

taktsmitta. 

På akutsjukhus tillämpas säkerhetsåtgärder 

för att förebygga kontaktsmitta i regel då pa-

tienten vårdas på avdelning. I samband med 

vissa bestämda mikrober genomförs en risk-

bedömning av behovet att vidta säkerhetsåt-

gärder för att förebygga kontaktsmitta. Vid be-

dömning av behovet av säkerhetsåtgärder för 

kontaktsmitta beaktas såväl patientens smitto-

risk dvs. de patientspecifika riskfaktorerna som 

riskfaktorer förknippade med vårdenheten. Då 

riskfaktorerna har identifierats är det också 

lättare att vidta adekvata och effektiva bekämp-

ningsåtgärder. 

Vårdinrättningar och sjukhus eller enheter 

på inrättningar som tillhandahåller långvård 

och omsorg är olika. Vid planering av bekämp-

ningsåtgärder bör enhetens karaktär och vård-

tyngd beaktas. En person som bär på en mul-

tiresistent mikrob placeras på ett rum med en 

egen toalett och dusch. Vårdåtgärderna utförs 

i patientens eget rum i enlighet med de säker-

hetsåtgärder som är till för att förebygga kon-

taktsmitta. Patienten får röra på sig i de gemen-

samma utrymmena men utan att förglömma 

de sedvanliga försiktighetsåtgärderna. 

Vad förändras?
• Den nationella anvisningen ger råd om hur 

riskbedömningen ska genomföras gällande be-

hovet att vidta säkerhetsåtgärder för att fö-

rebygga kontaktsmitta. Vårdomgivningen på 

akutsjukhus och inrättningar som tillhanda-

håller långvård och omsorg är olika och därför 

finns det olika nivåer för användningen av kon-

taktisolering baserad på riskbedömning. 

• Sjukvårdsdistriktets infektionsbekämpnings-

enhet svarar för att exponerings- och smittbä-

raruppgifter om multiresistenta mikrober in-

matas i registret över smittbärare. Bärarskapet 

kan från fall till fall anses ha upphört om be-

stämda kriterier uppfylls och då kan dokumen-

tationen av bärarskapet raderas. Likaså raderas 

en enskild patients exponeringsuppgift om de 

två tabellenliga screeningsproven som tagits in-

om öppenvården eller i samband med återin-

tagningen på sjukhus varit negativa. Situatio-

nen bedöms på nytt senast inom ett år, för att 

bedöma om det finns några grunder för riskre-

gistreringen.

• Bekämpningsåtgärderna får aldrig gå före 

patientens vårdbehov, utan patienten bör all-

tid vårdas på den vårdinrättning som bäst kan 

behandla den sjukdom som patienten lider av 

trots den multiresistenta mikrob som patien-

ten bär på. 

• De lokala MDR-anvisningarna uppdate-

ras i enlighet med den nationella anvisning-

en i samarbete med sjukhusen i specialupp-

tagningsområdet. De uppdaterade anvis-

ningarna tas i bruk från början av år 2015. 

Anvisningarna hittas på webbplatsen för Va-

sa centralsjukhus sjukhushygien. Vårdgivare i  

distriktet kommer att ges utbildning om de nya 

anvisningarna.

Nina Elomaa
Hygienskötare

• Handhygien
• Skyddshandskar då slemhinnor 
 eller sårig hud vidrörs
• Skyddsförkläde vid närvård om det 
	 finns	risk	för	sekretkontamination
• Mun/näsmask, visir eller ögonskydd 
 vid stänkfara
• Patienten ensam i rummet om 
 miljön kontamineras med sekret

• Handhygien
• Skyddshandskar, skyddsrock 
 eller förkläde med långa 
 ärmar alltid vid beröring av 
	 patienter	eller	ytor	som	finns	
 i patienternas vårdomgivning
• Patienten alltid ensam 
 i rummet
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