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Sjukhusrelaterade infektioner är en vanlig orsak till dödlighet och lidande runt om i världen. 
Ett allt större intresse har visats detta ämnesområde och WHO har påpekat vikten av att jobba 
med dessa frågor. Problemet är störst på sjukhusens intensivvårdsavdelningar där de sjukaste 
patienterna vårdas. Förekomsten av bakterier som är resistenta mot ett eller flera antibiotika är 
också störst på dessa avdelningar. Europeiska studier visar att risken som patient att drabbas 
av en sjukhusförvärvad infektion på intensivvårdsavdelning är ungefär 20%. Det är därför av 
största vikt att smittspridning mellan patienter och personal förhindras. För att kunna göra 
detta behövs grundläggande kunskaper om hur förhållandena ser ut på svenska 
intensivvårdsavdelningar vad det gäller förekomst av bakterier med resistens, användningen 
av antibiotika samt basala fakta om vårdhygieniska rutiner.  
 
Avhandlingen är ett övergripande arbete baserat på ovan nämnda uppgifter från svenska 
intensivvårdsavdelningar. De första tre delarbetena i avhandlingen kartlade resistensläget och 
antibiotikakonsumtionen på intensivvårdsavdelningar i Sverige under perioden 1997-2001, 
dessa data korrelerades till specifika IVA data. I delarbete fyra undersöktes indikationen för 
antibiotikaförskrivningen och i det femte och avslutande delarbetet undersöktes 
smittspridningen av Pseudomonas aeruginosa.  
 
Huvudresultaten var att antibiotikakonsumtionen var relativt hög jämfört med internationella 
studier och att genomsnittspatienten erhöll mer än en antibiotikatyp per dag. Vidare var 
resistensnivåerna hos hudbakterien som kallas den gula stafylokocken och tarmbakterierna 
E.coli samt Klebsiella låg trots den relativt sett höga antibiotikakonsumtionen. Ytterligare var 
att resistensen hos hudbakterien kallad den vita stafylokocken och tarmbakterierna 
enterokockus faecium var oroande hög liksom cefotaxim resistensen hos enterobakter och 
kinolon samt karbapenem resistensen hos Pseudomonas aeruginosa. Planerad uppföljning av 
förskriven antibiotika visade sig vara sparsam. Dessutom sågs tecken till smittspridning 
mellan patienter i det avslutande delarbetet. 
 
Slutsatsen man kan dra från avhandlingsarbetet är att multiresistenta bakterier inte var ett 
problem på svenska IVA under studieperioden. Tecken på smittspridning kunde ses vilket 
indikerar ett vårdhygieniskt problem vilket till viss del kan åtgärdas med enkla förbättringar i 
barriärvård och utformandet av riktlinjer för hur dessa problem skall skötas. Ett behov för 
bättre uppföljning av den utskrivna antibiotikan visade sig uppenbart. Tidigare erfarenheter är 
att med fortsatta övervakningsstudier lokalt men också nationellt samt internationellt med 
återkoppling till verksamheten kan man minska och förhoppningsvis förhindra smittspridning 
och fortsatt antibiotikaresistensutveckling. 


