
Historisk tillbakablick av hygiensjuksköterskeyrket från 1980-talet 

till 2010-talets mitt.

Från HIV till Ebola         
- Återblick över fyra decennier i Kronobergs län

Tanken var att arbeta som hygiensjuksköterska tre-fyra år, det kom att bli nästan 33 år.

Januari 1984 byttes den trygga tillvaron som narkos- och operationssjuksköterska mot 

utmaningen som hygiensjuksköterska. Tjänsten hade varit vakant under något år. Någon 

kollega eller hygienläkare fanns inte. En klok, underfundig och praktisk infektionsläkare skulle 

vara “bollplank/stöttepelare” i avvaktan på att ett mikrobiologiskt laboratorium togs i bruk 

och bakteriolog, tillika hygienläkare, fanns på plats under 1985. Hjälpsamma kollegor i landet 

var guld värda när den ena märkliga frågan efter den andra dök upp. Arbetsbeskrivning/

funktionsbeskrivning var luddig och uppdrag saknades fram till 2011. Detta innebar att 

inriktning och prioriteringar har gjorts utifrån vårdhygieniska bedömningar, perspektiv och 

bemanning vilket även skett efter 2011. 

Vårdhygien har alltid varit budgetfinansierad fri nyttighet för landstingets/regionens vård 

inklusive tandvård, kommunal vård och omsorg samt privata aktörer med avtal. Att 

Vårdhygien skulle kunna nås veckans alla dagar, direkt eller via lasarettens växel, har alltid 

varit verksamhetschefens intention. Samlokalisering med mikrobiologiskt laboratorium och 

senare också Smittskydd var suveränt. Snabb direkt kommunikation när något var på gång, 

ett utomordentligt “early warning system”.

1989 förstärktes Vårdhygien med 50 % administrativ sjuksköterska vilket blev ovärderlig 

hjälp. 2005 var det dags att rekrytera kollega. Beslut om ytterligare kollega kom 2013. Nu var 

vi en mix med olika erfarenheter i bagaget som kunde vända och vrida på frågor utan 

självklara svar. Mer omväxlande, spännande, utmanande, fritt och roligt jobb tror jag inte 

finns som sjuksköterska! Dessutom blir det i stort vad man gör det till då det ofta inte finns 

självklara svar på frågor och situationer man ställs inför. 

1980-talet

HIV/AIDS-problematiken knackade på dörren. Ett då diffust virus med på den tiden 

förödande konsekvens. Det jag framför allt minns är en söt flicka i 5-6 års ålder från Uganda 

som strålade som en sol vid sjukhusbesöken – det bjöds ju på fika! Tyvärr fanns inte de 

läkemedel vi idag har tillgång till. Likaså en ung man som berättade hur fruktansvärt det var 
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att aldrig ha en mänsklig kontakt i vården utan dessa “fruktansvärda” handskar. Svarta 

sopsäckar var initialt också den avlidnes lakan inför transport till bårhuset.

Ny operations- och intensivvårdsavdelning skulle byggas så det var att plocka fram SPRI-

rapport 127, läsa på och försöka vara konstruktiv. Med facit i hand hade BOV-dokumentet 

varit guld värt. Inom tandvården påbörjades arbete med “renrutiner” och hygienhäfte för 

Folktandvården utarbetades.

1987 var tiden mogen för ett pilotprojekt inom kirurgkliniken med databaserad postoperativ 

infektionsregistrering kopplat till det mikrobiologiska lab. datasystemet. Detta 

permanentades 1988 och kom succesivt att innefatta även ortopedi och gynekologi. 1988 

laboratorieverifierades första personen med MRSA i länet.

1990-talet

1 januari 1992 trädde ÄDEL-reformen i kraft. Snart konstaterades att nu var halva Sveriges 

befolkning frisk. Handlingsberedskapen i kommunerna var obefintlig och politiken 

överraskad. 1993 började städning i vården debatteras i tidskriften Sjukhuset. Rubriken var ”

Är den förvirrade sjukhusstädningens tid förbi?” Var det trivselsstädning som gällde, eller?

I mitten av 90-talet drabbades under kort tid fem barn på neonatalavdelningen av E. coli-

meningit. Cohort-vård och samvård av barn beslutades även om avdelningen var tveksam. 

Källan till utbrottet kunde inte påvisas, troligen hade fem smutsiga små fingrar varit i farten. 

Beslut om cohort-vård föll väl ut. Barnen tillfrisknade och detta var början på nära samarbete 

med neonatal och påbörjande av regelbunden screening.

Tre fullgångna nyfödda barn drabbades av Listeria meningit. Mödrarna var förlösta på samma 

rum. Källan torde finnas någonstans på förlossningsavdelningen, men var? Nu var det att 

följa förlossningar på plats och observera användningen av diverse utrustning Badkaret var 

starkt misstänkt men det var måttband med metallavslutningen kvar som var boven. Byta 

produkt? Nej då, det blev ju dyrt så nu blev det avklippt band med trasmad kant istället.

Under 90-talet visade sig felanvändning av flerdosflaska med NaCl inom barnonkologi vara 

förödande. Redan svårt sjuka barn smittades av hepatit C. Inte blev det ordning på 

användningen av flerdosflaskor, det kostade ju pengar! Fortfarande 2016 fanns 

bedövningsmedel i flerdosflaska som nyttjades på fel sätt. Som okänd ledsagare på en 

vårdcentral med vårdvalsavtal var det lite gott att få säga ”vad är nu detta”?

1998 var tiden inne att tillsammans med smittskyddssjuksköterska och länets MAS:ar 

utforma kommunala vårdhygieniska rutiner och sätta dessa på pränt. Detta blev mycket 

uppskattat. Dessa kompletterades 1999 och har fortlöpande reviderats. Samarbetet med 

smittskyddssjuksköterska var räddningen för att bistå kommunal vård och omsorg under 

många år.

2000-talet

Projekt Rena Händer stod 2001 för dörren inom slutenvården på länsdelssjukhuset. 

Konceptet byggde på ett koncept från USA där patienten ska få information och därefter 

fråga personalen ”did you wash your hands?” som blev ”rena händer?” Lyckat – nja, men det 

blev många ringar på vattnet som ökade följsamhet till BHK och medvetenhet och förbättring 



av en del rutiner. 2001 var det dags för punktprevalensstudier inom vissa kommuner och 

slutenvårdsavdelningar för kartläggning av riskfaktorer och antibiotikaanvändning.

Under 2000-talet läggs mycket tid på MRB-utredningar/spårning. Prevalensstudier avseende 

MRSA genomförs i äldreboenden i två kommuner. Finansiering skedde med hjälp av s. k 

tillgänglighetsmedel. Tidigare okända MRSA-bärare påvisas, vilket var bra att ha som 

argument i olika sammanhang.

2005 tecknades nytt avtal gällande tvätt- och textilhantering. De långärmade rockarnas tid 

var förbi och ersattes av kortärmad personalrock som dessutom var avkortad. Nu fanns 

endast kortärmad arbetsdräkt att tillgå. Populärt? Absolut inte, vi blev bl. a kallade fascister 

och SYLF ansåg att frågan skulle MBL-förhandlats. Stormar blåser över och kvar finns den 

kortärmade personalrocken.

Calicivirus slår hårt mot länet 2006. Uppföljning visade en överdödlighet inom kommunal 

vård och omsorg som var högre än vid säsongsinfluensorna. Även personal drabbas hårt. Det 

var enheter med 100 % -igt insjuknande bland vårdtagare och personal. 2007 är tiden inne 

för första hygienronden inom kommunal vård och omsorg. Bemanningen hade ju ökat med 

100 %.

Under 2009 är det MRSA/ESBL-problematik inom neonatalvården. Den regelbundna MRB-

screeningen varnar oss. ESBL-koloniseringarna bemästras utan spridning men MRSA leder till 

fem barn med bärarskap. Inga barn drabbas av klinisk infektion men ett ESBL-koloniserat 

barn koloniseras även med MRSA. Detta medför mycket framöver då barnet är i behov av 

assistent och habilitering. Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer påbörjas 

tillsammans med tekniska enheten vid sjukhusen. En kartläggning i rätt tid visar det sig, 

landstinget beviljar pengar för utbyte av den maskinpark som inte uppfyller kraven. Det var 

många miljoner som vi fick att förvalta över en treårs period. Detta år beslutades att ta bort 

märkning ”Blodsmitta”. Problemet var bara att ansöka om dispens från Arbetsmiljöverket 

missats. Detta utmynnade bl. a i att verksamhetschefen på kem lab. helt glatt en dag ringde 

och frågade om vi skulle sitta i fängelse tillsammans. Det ordnade sig efter diverse skrivningar 

och yttrande till Arbetsmiljöverket och aktuell föreskrift kom även senare att få en annan 

lydelse. Det var också året då vi rustade för massvaccinering för Influensa A (H1N1), även 

kallad Svininfluensan. Ett lätt kaos uppstod men visade att vården kan mobilisera och 

samverka över gränser.

2010-talet

Regelbunden MRB-screening permanentas 2010 på dialys och IVA samt modifieras på 

neonatal. Syftet är att det ska tjäna som ett ”early warning system”. EBOLA utbrotten i västra 

Afrika innebär arbete och handlingsberedskap på hemmaplan. Myndigheternas dokument 

var både till hjälp och stjälp. SKL´s PPM avseende VRI genomförs men snart visar det sig att 

mätningarna är otillförlitliga och behöver valideras. Nationellt redovisade resultat 

ifrågasattes. Det var åter dags att hamna i blåsväder, denna gång hos SKL. Med hjälp av 

projektanställning på timbasis av vårdhygieniskt intresserad f d chef på IVA kommer alla 

lokala SKL-mätningar att valideras. Mätningar görs dessutom varje månad av samma person. 



Sanna värden kring 15 - 18 upptill 20 % redovisas. Nu blev rubriken i Dagens Medicin ”Värst i 

klassen”.

2012 var det städning i vården i repris, SIV-dokumentet implementeras. Mottogs väl av 

vården vill jag påstå.

December 2013 kommer ett samtal från IVA-läkare. En äldre man har insjuknat i trolig 

pseudomembranös colit efter aortakirurgi några dagar tidigare. CD har påvisats. Tidigare har 

på IVA har en yngre patient, som nu var avliden, med liknade symtom vårdats postoperativt

på samma rum. Snabbt uppdagas också att båda vårdats i samma tvåpatient rum på 

kirurgavdelning, dock ej samtidigt. Tanken CD 027 dyker genast upp. Denna gång är vi nöjda 

att en kyl på mikrobiologen inte rensats. Det finns sparade fecesprov från CD-positiva 

patienter. Dessa skickas till referenslaboratorium för typning. CD ribotyp-027 kan verifieras 

och 23 december anländer analyssvar. Larmet till sjukhusledningen tas på allvar. Ett 

gigantiskt arbete väntar. Tur i oturen är att Jönköpings län haft CD-problematik, dock inte 

ribotyp-027, men erfarenheter och praktiska rutiner tar vi nytta av. Vården förstår problemet 

och ställer helhjärtat upp. Det som kanske mest imponerar är hur landstingsledningen 

lyssnar, inser allvaret och hur snabbt det gick att mobilisera när det verkligen gällde.

Slutreflektion från alla år inom vårdhygien är ett citat av Alf Henriksson som Anna 

Hambraeus, f d hygienläkare i Uppsala, då och då använde,

”Det var som det var

tills det blev som det blev.

Det blir som det blir

när det är som det är.

Det är som det är

tills det blir som det blir.

Faran är att det blir som det var.”

Lena Nilsson
Hygiensjuksköterska 1984 – 2016
Vårdhygien Region Kronoberg, Växjö

Spridda hågkomster från Vårdhygien i Göteborg, 1989 - 2013

Sent på hösten 1989 ringde vår dåvarande hygiensjuksköterska, Barbro Brinkhoff, och 

frågade om jag kunde tänka mig att vikariera för henne på Infektionshygien på Sahlgrenska 

sjukhuset. Jag lovade att tänka på saken och fick även tillfälle att gå till Bakteriologen för att 

hälsa och informera mig lite mer om arbetet. Åke Brandberg, som då var överläkare och 

chef, verkade ta för givet att jag skulle börja arbeta där och "bombarderade" mig med 

information om både det ena och det andra. I november fick jag tjänstledigt från mitt arbete 

som operationssköterska för att pröva på att arbeta som hygiensjuksköterska, och på den 

vägen blev det.



Mitt "distrikt" omfattade då framför allt Sahlgrenska sjukhuset samt Östra sjukhuset med 12 

operationsenheter och tillhörande uppvak och IVA-avdelningar samt alla vårdavdelningar, 

mottagningar, laboratorier med mera. Jag blev även engagerad i Carlanderska sjukhuset 

samt Vasa sjukhus där man bedrev geriatrik. Vår materialkonsulent tyckte också att det var 

viktigt att knyta kontakt med våra olika sjukhem och hon tog med mig i sitt släptåg.

Det fanns ju inga möjligheter att ensam ha kontinuerlig kontakt med alla enheter och jag fick 

koncentrera mig på "högriskenheterna" operation och IVA. Vår chef och min föregångare 

hade på olika sätt arbetat för att "sälja in" Infektionshygien, så vår enhet var nog rätt välkänd 

i verksamheten.

Ett jättestort stöd för mig blev vår hygientekniker (egentligen biomedicinsk analytiker eller 

"labass") Leif Larsson. Vi var ofta ute på enheterna tillsammans både för att hjälpa till med 

praktiska frågor och föreläsningar. Min chef klargjorde också från början att "jag står bakom 

dig helt och hållet vad du än säger", vilket naturligtvis kändes väldigt tryggt. Blev det fel så 

redde vi ut det "hemma" på enheten.

Jag fick inblick i en massa verksamhet som jag inte haft en aning om tidigare vilket 

fascinerade mig. Inställningen var att om någon i verksamheten har ett hygienproblem så ska 

vi ut omedelbart och försöka hjälpa till att lösa det. Min chef förde också krig mot alla 

"nonsensrutiner" som uppstått under åren och som inte fyllde någon funktion. Jag märkte 

ganska snart behovet av att undervisa om smittspridning, inte minst av egen erfarenhet. Hur 

ska jag kunna skydda mig mot något om jag inte vet var det kommer ifrån eller hur det 

sprids?

Moderföreningen (SFVH) förkortades då SFSS, i klartext Svensk Förening för Sterilisering och 

Sjukhushygien. Den benämningen återspeglade rätt väl vad vår verksamhet gick ut på vid 

den tiden. Mycket har hänt under årens lopp och några händelser har fastnat speciellt i mitt 

minne. Det första mötet anordnat av SFSS handlade om desinfektionsmedel. Det var 

speciellt sjukhushygieniker Karl-Erik Myrbäck på Södersjukhuset i Stockholm samt Mats 

Walder, överläkare i klinisk mikrobiologi i Malmö som utförde bakteriologiska tester på 

desinfektionsmedel. Jag tänkte i mitt stilla sinne att det här verkade vara en enda djungel, 

men man lärde sig så småningom. Lennart Sjöberg, sjukhushygieniker i Örebro, var expert på 

sterilisering och allt som rör det området och Sveriges förste sjukhushygieniker, Bertil 

Nyström Karolinska sjukhuset, satt med i den internationella arbetsgruppen rörande spol-

och diskdesinfektorer. Överläkare Anna Hambraeus i Uppsala sysslade med frågor rörande 

operationssalsventilation och operationskläder så även överläkare Ulrika Ransjö. Samtliga nu 

nämnda var flitiga föreläsare på SFSS studiedagar. Dessa frågor var ju högintressanta för mig 

i mitt arbete med operationsenheterna.

I början av 90-talet fick vi ett utbrott av Legionella på Sahlgrenska sjukhuset. Ungefär 

samtidigt fick Värnamo ett utbrott av samma agens. Detta blev naturligtvis ett viktigt ämne 

på olika studiedagar och föranledde många åtgärder på sjukhusen. Varmvatten-

temperaturen höjdes enligt Boverkets rekommendationer. Svarta duschslangar för att 

förhindra bakterietillväxt infördes på våra transplantations- och onkologiska enheter samt 

rutiner för genomspolning av duschslangarna med speciella nipplar till spoldesinfektorer

mm. Leif och jag "jagade" luftfuktare som förbjöds p.g.a. att man oftast glömde att rengöra 



och desinfektera dem. Vi odlade även på ismaskinernas innanmäte vilka inte gick att komma 

åt med mindre än att man fick bryta sig in i dem med våld. Ismaskin is blev betraktad som 

"otjänlig föda" i alla fall till patienter. 

Vårt stora utbrott av MRSA runt år 2000 och allt arbete med att häva utbrottet glömmer 

man inte heller i första taget. Göteborg betraktades som "pestsmittat" av övriga sjukhus i

landet tills man kom underfund med att MRSA förekom lite varstans men man hade bara 

inte blivit varse detta. MRSA blev en markör för smittspridning och man började förstå ute i 

verksamheten att det inte räckte med att ta till barriärvård bara vid känd smitta utan det 

gällde att förändra "tänket" till att tillämpa universal precautions eller basala hygienrutiner, 

som vi valde att kalla det.

Ett annat spännande (ur vårdhygienisk aspekt) utbrott inträffade på en av våra IVA-enheter 

på Sahlgrenska sjukhuset. Tre patienter blev smittade med en mycket resistent variant av 

Stenotrophomonas maltophilia. Det blev en snabb utryckning till IVA och vi odlade från 

vattenlåsen i tvättställen på salarna. Där växte en renkultur av nämnda bakterie. Varför? Jo, 

när man fyller droppaggregat så vill man ju inte ha kvar luftbubblor i slangen varför man 

tappade ut några droppar över tvättställen, så även då man satte antibiotikadropp. 

Överbliven droppvätska hälldes också ut i tvättställen. Därmed slogs den "normala" floran i 

vattenlåsen ut, och man fick en renkultur av den mycket resistenta stammen. 

Lagen om medicinska produkter som kom 1993 blev naturligtvis ett ämne för symposier och

studiedagar. Det blev i praktiken omöjligt att resterilisera engångsprodukter eftersom man 

då tog på sig tillverkaransvaret. Lagen förde också med sig förändringar i sjukhusrutinerna. I 

Göteborg förberedde vi operationsenheterna på att man skulle bli tvungen att byta ut sitt 

gamla autoklavbestånd. Varje operationsenhet hade sedan länge sina egna autoklaver, och 

sterilcentralerna på både Sahlgrenska och Östra sjukhuset var nerlagda. Idag har man byggt 

och startat nya på båda sjukhusen. Efter en hård kamp med sjukhusledningen byttes 

samtliga autoklaver ut. Vi utbildade alla operationsenheter om Bowie-Dicktester, olika 

indikatorer samt valideringar och allt annat som måste till. Vi var också bland de första att 

anskaffa Sterrad för att kunna sterilisera värmekänsliga produkter. Vi anskaffade även Steris, 

ett system för att kunna sterilisera olika endoskopiska instrument i peroxiättiksyra. 

Instrumenten kunde ju inte förpackas utan det blev fråga om "just in time" sterilisering. 

Denna produkt säljs inte i Sverige numera, och metoden var i viss mån hanteringsrelaterad, 

men ibland får man vara nöjd om det går att göra ett moment mindre riskabelt än tidigare. 

Det är lätt att det bästa blir det godas fiende. Idag har Sterrad gjort Steris obehövlig.

År 2000 fick vi pengar att kunna anställa tre nya hygiensjuksköterskor i Göteborg. Detta 

beviljades på grund av problemen med multiresistenta bakterier som med åren blivit ett 

påtagligt problem. Det innebar att vi kunde nå ut med budskapet på ett helt annat sätt och 

att mer tid kunde ägnas åt vårdavdelningarna. Ytterligare några år framåt fick vi i Västra 

Götalandsregionen medel till att inrätta kommunala hygiensjukskötersketjänster vilket har 

skett även i övriga Sverige. 

Under 2000-talet beslöts det att moderföreningen skulle ändra namn till Svensk Förening för 

Vårdhygien eftersom det vårdhygieniska arbetet vidgat perspektivet till att omfatta all vård 

och inte bara slutenvården. 



Idag arbetar man betydligt mer med att förankra de vårdhygieniska rutinerna med 

sjukhusledning och klinikledning, och efter vad jag har förstått så vill man lägga över mer 

ansvar på verksamheten att själva kvalitetssäkra det vårdhygieniska arbetet. Som en gammal 

"stöt" vill jag ändå hoppas att man inte glömmer bort att, i den mån det går, försöka hjälpa 

till att lösa de praktiska hygienproblem som uppstår "på golvet". Som min företrädare skrev 

till mig: Tänk på att du genom ett enkelt telefonsamtal kan lösa något som innebär ett stort 

problem för den som är i verksamheten.

Jag är tacksam och glad att jag haft förmånen att arbeta 24 år i ett så spännande och 

intressant yrke och för kontakten med all engagerad vårdpersonal och alla trevliga kollegor 

som jag mött under åren.

Margareta Forsell Strid, 
Hygiensjuksköterska 1989 - 2013
Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg




