Infektionsprevention före, under och efter operation

Mer än 120 gäster från vård och företag kom den5 november till seminariedagen som
var ett samarbete mellan Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen, Swedish
Medtech och Sahlgrenska universitetssjukhuset . Syftet: att sprida kunskap om hur vi
tillsammans kan minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI) och
antibiotikaresistens.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets direktör, tillika professor på Göteborgs
universitet, Ann-Marie Wennberg inledde dagen med att lyfta vikten av
samverkan för innovation som kan åtgärda ”brister i organisationen som är
orsaken till att patienter skadas”1. Hon hyllade det ”dagliga gnetandet” och
professionernas värnande om patienterna för att minska VRI:er, vilka är de
vanligaste och dyraste av alla sjukvårdsrelaterade skador. Hon visade även
exempel på alla de aktörer Västra Götalandsregionen redan idag samarbetar
med och lade grunden för en dag som gick i samarbetets tecken.
Henrik Malchau, professor på Göteborgs Universitet och på Harvard
Medical School samt ortoped på Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
berättade om hur infektioner inom ortopedisk proteskirurgi är väldigt
svåra att upptäcka och ökar. Dessutom varierar incidensen mellan
sjukhus. Henrik visade resultat från en studie som fann att 33% av alla
revisioner inte registrerats i det Svenska höftprotesregistret samtidigt
som uppföljning via kvalitetsregister är avgörande för att kunna förstå hur man bäst angriper
problemet med djupa sårinfektioner efter operation.
Docent och översjuksköterska Annette Erichsen Andersson och kollegor, bland
andra doktorand Maria Frödin, på Göteborgs universitet har sedan 2017
arbetat i Säker blåsa-projektet. Syftet har varit att hitta hur man bäst
förebygger urinvägskateterrelaterade infektioner och blåsöverfyllnad hos
patienter med höftfraktur. Införandet av ett KAD-körkort och ett standardiserat
vårdmoment/protokoll har lett till fantastiska resultat som inom kort ska
publiceras. Annette lyfte att en framgångsfaktor för framtiden är att omvårdnad och medicin ses som
lika viktiga för patienternas skull!
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Petrus Lӕstadius berättade om branschföreningens och medlemmars drivkraft för att medarrangera
dagen. Förhoppningen är att få till en diskussion om hur branschen kan vara en partner till vården i
kampen mot VRI, och inte enbart en leverantör av lösningar, hur vi bäst möjliggör utveckling och
upptag av kostnadseffektiv medicinteknik som reducerar lidande och hur vi minskar beröringsskräcken. Det såg vi prov på under förmiddagsfikat då våra medlemmar i sektorsgruppen för
Infektionsprevention fick en chans att visa exempel på medicinteknik som reducerar och/eller
förebygger VRI. Gruppen arbetar för ökad samverkan för prevention, ökat upptag av infektionspreventiva innovationer och för minskad antibiotikaresistens.

Kian Chin, överläkare på kirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättade om hur deras
arbete med ett ”care bundle” visat en minskning av hur många av deras patienter som kommer på
återbesök för en postoperativ sårinfektion efter bröst- och melanomkirurgi. Han visade också att
även om enstaka åtgärder som var för sig inte visar på signifikant effekt så kan de alla tillsammans ge
resultat. Detta har inneburit att den ”care bundle”, eller den ”bunt” av samlade insatser, som de valt
att införa på kirurgen med start i november 2019 har halverat antalet återbesök med patienter med
infektioner! Kian pekade på att två framgångsfaktorer är dels att följa upp nya insatser och att arbeta
tillsammans över professionsgränserna – speciellt tillsammans med sjuksköterskor – om man vill nå
resultat.
Josefin Seth Caous, mikrobiolog och projektledare på RISE Research
Institutes of Sweden, ökade vår medvetenhet om att vi snart kan
behöva väga nyttan med ett kirurgiskt ingrepp mot risken att ådra sig
en infektion som inte går att behandla med antibiotika. Insikten från
Josefin att så länge vi använder antibiotika kommer utvecklingen av
antibiotikaresistens fortsätta är skrämmande. Och om du gör som du
alltid har gjort kommer du få det du alltid har fått. Men hur kan vi
arbeta istället? Ett steg mot att rädda vår antibiotika är att arbeta på ett sätt som inte kräver
antibiotikaprofylax och som inte orsakar VRI. Projektet Clean Care syftar till att minska luftburen
smitta i operationssalar och många olika aktörer samverkar här för att ta tillvara de olika resurser och
all den kompetens vi har att tillgå i kampen mot VRI.
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Maria Segertoft och Ulrika Engstrand, undersköterskor på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Innovationscoacher på
Innovationsplattformen, berättade om den kulturförändring som
skett under deras projekt Fusion. Projektet syftar till att utveckla
ett koncept för att mäta följsamhet av handspritanvändning.
Under tre år har de med stöd från Innovationsplattformen
tillsammans med personal på urologikliniken och personal från
Essity testat och följt upp olika lösningar som kan bidra till att
uppnå en ”handhygien i världsklass”. Genom daglig uppmuntran,
tävlings-anda och öppenhet har man gått från misstänksamhet
till nyfikenhet. Den slutliga metoden är en digital personlig återkoppling av den egna handhygienen via sensorer i taket som
registrerar antalet möjligheter till handhygien samt antalet
utförda handhygienmoment. Doktoranden vid Göteborgs
universitet Karin Granqvist, tillika ortopedsjuksköterska på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ska validera och följa upp
resultaten från den metod Essity och urologkliniken arbetat fram. Karin lovade återkomma med
resultat vid nästa års symposium.
Överläkare Maziar Mohaddes på ortopedkliniken på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset berättade det senaste om PRISS, d.v.s. projektet
ProtesRelaterade Infektioner Ska Stoppas. Han gav oss också en
genomgång av den förhärskande synen på evidens, eller snarare på
bristen av evidens, och hur det ibland leder till att det bästa blir det
godas fiende. Det kopplar till det Kian pratade om tidigare då enstaka
åtgärder utan signifikant effekt tillsammans kan ge resultat, men
också till behovet av ett arbetssätt där konsensus och beprövad
erfarenhet kan ses som tillräckligt för införandebeslut av nya
behandlingsmetoder och rutiner. Det avgörande blir den systematik
med vilken man tar upp det nya och, inte minst, hur man följer upp
förändringar.
Efter en mingellunch med vad vi hoppas resulterade i många nya möten avslutades dagen med en
panel ledd av Henrik Malchau. Maziar Mohaddes, Josefin Seth Caous, Erik Mårtensson Djäken från
Innovationsplattformen, Annette Erichsen Andersson och Petrus Laestadius, besvarade publikens
frågor. En slutsats efter en intressant diskussion blev att så länge vi inte har alla data vi behöver så
måste vi pröva oss fram. Systematiskt och med en gedigen uppföljning. Vi hade kanske kunnat
avrunda med orden från Carl Sagan: ”Absence of evidence is not evidence of absence”.
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