
Ann-Marie Cylvén 
Smittskyddssjuksköterska 
Vårdkvalitetsenheten 
Region Norrbotten 







Bakterier före antibiotika 

Bakterier efter antibiotika 

Ny population bakterier 

Vad händer när man tar antibiotika? 

Bakterier förökar sig genom 
delning var 15:e minut. 
Ca 100 generationer på 24 
timmar 



Vad är problemet med  
resistenta bakterier? 

• Resistens är en egenskap hos bakterierna.  

 Människan blir inte resistent. 

 

• Man kan vara bärare av resistenta bakterier utan att vara sjuk. Vanligtvis 

gör kroppen sig av med dessa bakterier inom loppet av några 

veckor/månader. 

 

• Om man får en infektion finns det ett färre antal antibiotika att behandla 

med. 

 

• Resistenta bakterier sprider sig på samma sätt som icke resistent bakterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Anmälningspliktig resistens 
antal anmälda fall per år i Norrbotten 
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ESBL carba

Gram-neg tarmbakterier med ESBL

Meticillinresistenta S.aureus
(MRSA)

Pneumokocker med nedsatt pc-
känslighet (PNSP)

Vankomycinresistenta enterokocker
(VRE)







Enkätfråga - resor utanför Sverige 

Personal 

Har du rest utanför  Sverige  
de senaste 12 månaderna? 
 
 

78 av 123 personal har 
gjort 102 resor  
till  27 olika länder 
 

Föräldrar/barn 

Har ditt barn rest utanför 
Sverige  de senaste 12 
månaderna? 
 

41 av 104 barn har  
gjort 57 resor  
till 14 olika länder 
 

 

 



Johan Kaarme, 2017.  
A world inside - Gastrointestinal microbiota in healthy Swedish children at day 
care centers and aspects on antibiotic resistance, enteric pathogens and 
transmission.  



 
Undersöka förekomsten av ESBL-bildande  

tarmbakterier i blöjor 
Johan Kaarme, barnläkare och doktorand 

 

• Studien omfattar över 300 barn från förskolor i Uppsala.  
Forskarna har samlat in blöjor och tagit avföringsprov, år 2010 och 2016.  

 

• 2010 var förekomsten 3 % och år 2016 hade förekomsten ökat till 20 % 

 

• Miljöprover visade att bakterierna inte fanns på förväntade ”hot-spots” 
som toaletter eller handfat. Istället rör det sig förmodligen om person till 
person smitta.  
”– Det är en fekal-oral smitta. Det smittar förmodligen via att man inte 
tvättar händerna tillräckligt”. 

 

Det viktiga budskapet är att ha god följsamhet till hygienrutiner 

 



Vad driver resistensutvecklingen? 

• Selektion 
    Antibiotikaanvändning 

    Brist på nya antibiotika 

 

• Spridning 
   Globalisering, ökat resande 

   Spridningsbenägna bakteriestammar 

   Dåliga sanitets – och hygienförhållande 

   Dåliga hygienrutiner, ffa bristande handhygien 

   Matkedjan 
   Trängsel, hög arbetsbelastning 

 

 

 





Mässling i världen 
2018-01 tom 2018-06 







Arabiska 
Engelska 
Finska 
Somaliska 
Sorani 
Spanska 
Svenska 







Luftvägsinfektion,  
Öroninfektion, hosta 

Diarré och/eller kräkning 

Övrig infektion (vattkoppor,  
impetigo, ögoninfektion 

Annat ospec 









Hur sprids smitta? 



 
• Direktkontakt mellan personer 

• Droppsmitta genom nysningar och hosta  

• Indirekt kontaktsmitta via föremål som ex handtag, 
skötbord, näsdukar, leksaker, handdukar 

• Livsmedelsburen smitta – handhavande, förvaring 

 

 

    

Olika smittspridningsvägar  
 
 



• Under en nagel - ryms lika många bakterier som antalet 
invånare i Sverige. 

 

• Under ringen - ryms lika många bakterier som antalet 
invånare i Europa. 

 

• I ett trasigt nagelband - ryms lika många bakterier som 
hela jordens befolkning 

Bakterier flyger inte – de bärs! 



 Smycken på jobbet! 
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Antal bakterier/virus som ger sjukdom  Överlevnad på ytor 
 

Calicivirus (vinterkräksjukan)    dagar upp till veckor 
10-100 virus (en ml avföring eller kräkning   framförallt på textilier 
innehåller flera miljoner virus) 
 
Rotavirus (magsjuka)     ca 7 dygn 
färre än 10 virus 
 
Salmonella 1 000 000 bakterier   ca 1 dygn 
 
 
Campylobakter 500 bakterier   ca 7 dygn 
 
 
Stafylokocker     3 – 10 månader 
 
 
Streptokocker     1 – 4 månader 



Riskfaktorer för smittspridning 

• Timmar per vecka 

• Barngruppernas storlek  

• Lokalernas utformning och inomhusmiljö  

     (städ, ventilation, sov- och lekytor) 

• Utevistelse 

• Städ- och hygienrutiner 

• Sjuknärvaro 

• ”Världsmedborgare” 

 



Smitta – sjuk eller inte? 

           Smittämne - smittdos 

 

          Smittväg 

 

         Individ 

http://www.doktorn.com/mag/doktorn.com/images/77_story1_1894.jpg


Minska risken för smittspridning 
-allmänna riktlinjer  

 

 God följsamhet till hygien riktlinjer 

 Handtvätt med tvål, vatten, pappershanddukar och ev. handsprit 

 Handskar används vid kontakt med kroppsvätskor 

 Nys och hosta i armvecket 

 Utevistelse, medtag ex våtservetter/handsprit för handhygien 

 Vädra lokalen 

 Om barnet insjuknar på förskola/skola ex magsjuka, ring föräldrar om 
hämtning.  
Om det går, håll barnet från den övriga barngruppen. 

 Kökspersonal ska aldrig ta hand om kräkning eller liknande  

      under den tid de arbetar i köket.  

 Registrera sjukfrånvaro. 

 



  

 

 

En av de viktigaste faktorerna för att 
undvika  smittspridning är rena händer! 

• Före 

Livsmedelshantering, 

måltider 

• Efter 

Toalettbesök, blöjbyte, 

utevistelse 

• Vid 

Hemkomst 



På flera olika språk 
Folkhälsomyndigheten.se 



Hygienarbete 



Försiktighetsprincipen 
 
” Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd,  
ska utföra de skyddsåtgärder, utföra de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön”         
       Miljöbalken 2 kap. 3§  



Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om smittrisker  
(AFS 2018:4) 19 nov 

• Gäller alla arbetsgivare och verksamheter 

• Oavsiktligt eller avsiktligt arbete med smittämnen 

• Föreskriften har en tydlig koppling till EU direktiv 

• Fokus på hygieniska förebyggande åtgärder och rutiner 

• Riskbedömning om smittrisk ska göras av arbetsgivaren (arbetsmoment, 
smittväg, konsekvenser) 

 

• Utbildning om smittrisker 

Nyanställda och vikarier ska få introduktionsutbildning innan de börjar sitt 
arbete 

Utbildning och information ska upprepas regelbundet 



• Höja kunskapsnivån hos personalen för att minska onödig smittspridning 

• Minska sjukfrånvaron/sjuknärvaro hos barn och personal 

• Skydda barn med nedsatt immunförsvar eller riskfaktorer 

• Minska risken för spridning av sjukdomar som faller in under 

smittskyddslagen ex salmonella, blodburen smitta och resistenta bakterier 

• En likvärdig förskola med god kvalitet för alla barn 

• Friskare befolkning medför minskad antibiotikaförskrivning och 

medföljande resistensutveckling 

 

 

Frisk miljö genom hygienarbete 



I händelse av olyckor som medför ex blodspill eller 
kräkning är det bra att tänka på följande 



Sår och blodspill  
 

• Handskar bör användas när blodspill torkas bort, vid näsblod och vid 
såromläggning.  
Täck alla uppkomna sår med  plåster eller förband 

  

• Handskar ska användas vid både känd och okänd smitta enligt 
arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1).  
Men även med hänsyn till barnets integritet och att det kan 
förekomma okända smittbärare.  

 

• Blodfläckade ytor torkas av med alkoholbaserat ytdesinfektion. 
Ytdesinfektionsmedlet bör vara 45 volymprocent alkohol med 
tillsatts av tensid, vilket har en rengörande verkan.  
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”Akuthink” när någon har kräkts på golvet (sex meter) 

Förslag på innehåll 
• Hink - t.ex. en 10 liters före detta syltburk 

• Engångshandskar 

• Ultrasorb/Supersorb (valfritt) 

• 1 refillpåse med VirKon pulver alternativt ”wetwipe” dukar 

• 1 tom en litersflaska för VirKon 

• Skoskydd  

• Engångsförkläden gärna långärmat, finns styckförpackade 

• Några plastpåsar 

• En pappersrulle, t.ex. hushålls- toalett eller torkpapper 



•  Ta hand om barnet - isoleras och kontakta vårdnadshavare 
En annan kollega tar upp kräkningen och rengör. 
 
•  Den medarbetare som ska sanera tar på sig plastförkläde, plasthandskar och 
skoskydd och strör Supersorb jämnt över kräkningen.  
Var försiktig – skydda ögon, hud och kläder. 
 
•  Torka upp med papper, ca 6 meter i diameter och lägg i en plastpåse. Ta av dig de 
använda handskarna och släng allt i påsen som läggs direkt i sopkärl. 
 
•  Ta på nya handskar.  
Blanda Virkon-pulvret i flaskan med en liter ljummet vatten.  Rengör ytan mekaniskt 
med desinfektionsmedlet. Låt verka i 10 minuter. Virkonlösning kan hällas ut direkt i 
avloppet. 
 
•  Släng det du använt. Om du har möjlighet, byt kläder.  
    Glöm inte att tvätta och desinficera händerna efteråt! Vädra. 
 
•  Den som städat upp, ska inte hantera mat. 
 



God städning är viktig för att minska mängden mikroorganismer  
i miljön. 
 

Städningen bör intensifieras vid utbrott av smittsamma sjukdomar  
och särskilda rutiner upprättas för att minska spridning av smitta  
 

 

I städschemat anges: 

- Vem som är ansvarig   
- Städningens omfattning och tidsintervall 
- Hur man ska agera vid misstanke om smitta eller annan olägenhet  
- Rutiner för storstädning 
- Regelbunden uppföljning  
- Städning bör utföras när verksamhet inte pågår i lokalerna 
- Städning av toalettutrymme dagligen  
- Miljöanpassade och kemikaliesnåla produkter väljs 

- Städschemat skall finnas tillgängligt  
 

   

 

Städning   
 



Stoppade möbler, gardiner, mattor och tavlor bör  tvättas och 
rengöras ett par gånger per år. 
 
Leksaker och utklädningskläder bör tvättas eller rengöras  

vid behov och varje månad.  
 
  
Örngott tvättas varje vecka. 

Madrassöverdrag och filtar bör  

vara personliga och tvättas  

minst en ggr i månaden 

  

Tvätta i minst 60 grader och torktumla efter 

bakterier torkar ut och dör av värmen 

 

Tvättråd 



 

 Informera elever/föräldrar och personal, glöm inte personalen i köket och 
städet 

 Vistas utomhus så mycket som möjligt 

 Minska kontakten mellan de olika grupperna inom skola/förskola. 

 Noggrann handtvätt och handdesinfektion som tillägg till handtvätt 

 Mat hanteras och serveras av personal 

 Matborden rengörs före måltid med trasa för engångsbruk och   
rengöringsmedel  

 Blöjor läggs i soppåsar som knyts ihop och kastas direkt efter varje   
blöjbyte 

 ”Daglig” rengöring av de leksaker ni väljer att ha framme.  

Infektionsutbrott  
- skärp hygienkraven!  



  

För individens skull 

 Allmäntillstånd avgör - skall orka delta i aktiviteterna  

Feber - även lindrig, ett feberfritt dygn hemma  

 
Av smittskyddsskäl 

 Vid antibiotikabehandling hemma minst 2 dygn 

 Vid magsjuka – 48 timmars regeln 

 Akut ögoninflammation 

 Svinkoppor, tills alla sår har läkt 

 

 

När ska man vara hemma från skola/förskola? 



 

För att förbättra hygienarbetet kan följande 
åtgärder föreslås 

 

Nedskrivna hygienrutiner och god följsamhet till dessa  
 
Fortbildning av personalen  
 
Utbilda hygienombud som ”motor” i arbetet 
  

Ta fram en gemensam hygienpolicy 
 
Ordna en struktur för samarbete med hälso- och sjukvård  
 
Systematiskt följa sjukfrånvaron i barngruppen  
 
Involvera föräldragruppen i hygienarbetet 











  Tre kom ihåg…….. 

Vi kan alla vara bärare av okänd smitta 

 
Sjukdomar kan spridas på flera olika sätt 

 

Bästa sättet att förhindra smittspridning är god handhygien 
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Det bör finnas en god kunskap om hur man kan 
minska risken för smittspridning inom 

förskola/skola 
  

- oavsett smittämne och smittväg 
 

 


