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Motverka ökning av smitta av multiresistenta bakterier inom sjukvården
Under en tioårsperiod har antalet smittade av den multiresistenta bakterien MRSA trefaldigats i
Sverige och år 2015 rapporterades till och med november månad 3 382 fall. Den 2 januari
rapporterade Sydsvenskan att MRSA ökar kraftigt i Skåne. På ett år har antalet drabbade där mer än
fördubblats och trots att sjukvården idag är bättre än förr på att upptäcka MRSA tros orsaken till
ökningen främst bero på migrationsströmmarna till Sverige. Detta inte minst eftersom det enligt
Folkhälsomyndigheten i statistiken syns att smittland Syrien ökat väldigt mycket. Skånes närhet till
kontinenten kopplat till massinvandringsvågen till Sverige är också en naturlig förklaring till att särskilt
det länet sticker ut i i smittostatistiken.
MRSA är någonting som medför stora risker för vår befolkning där i synnerhet barn, sjuka och äldre
riskerar att drabbas. Enligt Sydsvenskan avled ett smittat spädbarn på
neonatalintensivvårdsavdelningen i Lund i september 2015. Även på andra sjukhus i Sverige har
bakterien upptäckts på neonatalavdelningar. Ett mörkertal när det gäller antalet döda får också antas
finnas då man inte alltid för någon statistik över hur många som avlidit som en följd av MRSA.
En annan multiresistent bakterie som dessutom är resistent mot nästan all antibiotika är ESBL-carba. I
Skåne har man sett att människor som smittats av denna bakterie mer än fördubblats år 2015 från
året innan. VRE är ytterligare en multiresistent bakterie som ökat i Sverige. Det finns VRE-stammar
som är multiresistenta mot alla registrerade antibiotika.
En stor del av de som drabbats av MRSA har smittats utomlands i exempelvis sina ursprungsländer
och eftersom hälsokontrollerna av nyanlända varken är obligatoriska eller innefattar MRSA-tester är
denna grupp svår att komma åt. Det vi dock kan göra är att minska risken för människor att smittas
inom sjukvårdens regi i Sverige. Eftersom MRSA inte främst smittar genom vanlig kontakt mellan
människor och eftersom man kan vara bärare av bakterien utan att märka det är det oerhört viktigt att
hygienrutinerna efterlevs inom landstinget - detta oavsett om det gäller omläggning av sår eller
tvättning och spritning av händer. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att ingen
vårdanställd ska slarva med hygienrutiner för att man känner att man inte har tid att följa dem pga hög
arbetsbelastning med tillhörande stress.
Det är alldeles uppenbart att vi måste arbeta mer förebyggande i landstinget Blekinge för att undvika
en generell ökning av MRSA-smittade och smittade av andra multiresistenta bakterier. Konkreta
åtgärder behövs tas fram för att personalen lättare ska kunna följa de basala hygeinrutinerna.
Exempel på åtgärder skulle kunna vara underlättande för klädbyte och fler fasta installationer för
spritflaskor. Det är också angeläget att infektionsavdelningen har de resurser som behövs för att
kunna möta behoven som finns - både i närtid och på längre sikt. En beredskap för ett mer akut läge
bör finnas, inte bara pga humanitära skäl, utan även för att det riskerar att bli dyrare att göra
omställningar vid en kris då smittospridning blivit större.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta:
Att:

landstingsstyrelsen uppdras utreda hur landstinget ytterligare ska kunna underlätta för
personalen att följa de basala hygeinrutinerna.

Att:

landstingsstyrelsen uppdras utreda ytterligare åtgärder än de basala hygeinrutinerna för
hur landstinget Blekinge ska minska riskerna för personer som vistas inom sjukvården
att smittas av multiresistenta bakterier.

Att:

landstingsstyrelsen uppdras utreda möjligheten att införa tester för MRSA och andra
multiresistenta bakterier i samband med de frivilliga hälsokontrollerna av nyanlända
invandrare
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