
 
 

 

 

 
 

Mitt namn är Ansti Mangell och jag arbetar som patientsäker-
hetsansvarig sjuksköterska på VO intensiv- och perioperativ 
vård på Skånes universitetssjukhus, Sus. I mitt uppdrag ingår 
bland annat att ansvara för hygienfrågor. 
 
Jag vill börja med att tacka för priset. Jag blev både glad och 
överraskad när telefonen ringde och jag fick meddelandet. 

 

2016 
…… började mitt projekt med kuddarna. 
 
Jag ansvarar bla för följsamheten av basala hygienrutiner. I samband med detta 
upptäckte jag hur kuddarna i sängen användes. De lades i svanken eller mellan 
benen på patienten för att sedan hamna under huvudet. Då våra intensivvårds-
patienter ofta är intuberade/trakeotomerade, har central infart och/eller 
ventrikel/nutritionssond såg jag en ökad risk för att denna hantering kunde 
medföra att magtarmbakterier kunde överföras till luftvägar och infarter. 
 
Mina funderingar gick då till hur man skulle kunna lösa detta och började med 
att skriva ett förbättringsförslag i vårt avvikelsesystem. Tyvärr fanns det ingen 
som ansvarade för att ta hand om förslagen. 
 
Jag kontaktade därför tvätteriet i Kristianstad (ett av många samtal) och la fram 
förslag på att de skulle sy upp örngott i avvikande färg som skulle användas 
enbart till huvudkudden. Fick ingen positiv respons initialt.  
 
Mitt nästa steg blev att ringa vår kontaktsjuksköterska på vårdhygien som tyckte 
iden var bra. Hon stöttade och hjälpte mig och var hela tiden bollplank när jag 
kom med nya förslag på hur detta skulle kunna lösas. 
 
Då jag inte fick riktigt gehör från tvätteriet provade vi under en period att 
använda kuddar utan örngott under huvudet. Det fungerade inte. 
 
Vi testade vidare med pappersörngott. Varken personalen 
eller patienterna tyckte dessa var bra. Örngotten var prassliga 
och obekväma. 



 
 

 

 

 
 
Nästa test blev inköp av superhygieniska och hypoallergena 
kuddar som var avtorkningsbara vilket inte heller fungerade 
tillfredsställande. 
 
Under tiden hade jag fortsatt kontakt med Skånetvätten som skickade förslaget 
till textilutvecklingsgruppen för utredning. I denna grupp fanns även vårdhygien 
representerad. 
 

I maj 2018 meddelade Skånetvätten att vi kunde beställa hem 
gröna örngott för användning till huvudet. 
Sedan dess är detta infört på vår enhet, IVA i Lund och Malmö. 
 

 
Personligen tror jag att vi genom dessa små, enkla förändringar kan göra under-
verk och förbättra patientsäkerheten. 
 
 
 


