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Sygehusinfektioner har befolkningens store bevågenhed 



DEFINITION AF SYGEHUSINFEKTIONER

• SYGEHUSINFEKTIONER ER INFEKTIONER OPSTÅET UNDER 
INDLÆGGELSE PÅ SYGEHUS, SOM IKKE VAR KLINISK MANIFESTE 
ELLER I INKUBATIONSFASEN VED PATIENTENS INDLÆGGELSE. 

• DE KALDES OGSÅ NOSOKOMIELLE INFEKTIONER

• INFEKTIONER OPSTÅET KORT TID EFTER UDSKRIVELSEN, SOM ER 
PÅDRAGET UNDER INDLÆGGELSEN, ER OGSÅ  
SYGEHUSINFEKTIONER

HØIBY 2002



TIDLIGSTE LITTERATUR OM SYGEHUSINFEKTIONER

Når den urene ånd er faret ud af mennesket, vandrer den gennem vandløse 
steder og søger hvile: og når den ikke finder den, siger den: ”Jeg vil vende 
tilbage til mit hus, som jeg gik ud af.” Og når den kommer, finder den det fejet 
og pyntet. Så går den bort og henter syv andre ånder, værre end den selv, og de 
kommer ind og tager bolig de; da bliver det sidste værre for dette menneske 
end det første.

Lukas 11, 24-26.
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Klassiske smitteveje ved sygehusinfektioner



To forskellige former for sygehusinfektione



PREVALENS AF SYGEHUSINFEKTIONER I DANMARK

10% AF INDLAGTE PATIENTER PÅ SOMATISKE AFDELINGER FÅR 
SYGEHUSINFEKTIONER

• 5,5% Urinvejsinfektioner (E. coli, andre Enterobacteriaceae, enterokokker 
m.v.)

• 1,4% Luftvejsinfektioner (S. pneumoniae, P. aeruginos, S. aureus m.v.)
• 2,5% Postoperaive sårinfektioner (S. aureus, S. epidermidis, 

Enterobacteriaceae, B. fragilis, P. aeruginosa, enterokokker, C. perfringens 
m.v.)

• 1,3% Hudinfektioner (S. aureus, S. epidermidis, Enterobacteriaceae, P. 
aeruginosa, S. pyogenes m.v.)

• 0,5% Bakteriæmi, phlebitis (S. epidermidis, S. aureus, E. coli, andre 
enterobacteriaceae m.v.)

• 0,8% Intraperitoneal, knogle, gastroenteritis m.v. (S. aureus, S. epidermidis, 
Enterobacteriaceae, C. difficile, salmonella arter m.v.
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Device related nosocomial infections - surgery departments

Device Patients with Infection Risk ratio Infection
device 0/+ device  ratio

__________________________________________________________________
Urinary catheter 10% Bacteriuria 1:10 20% - ?

Bacteremia 1:3 1 - 2%

Peripheral i.v. 25 - 50% Phlebitis - 10%
device

Central venous 0.5 - 4% Bacteremia 1:90 0- 8%

Resp. assist. 0 - 8% Pneumoniae 1:80 10 - 25%
device (> 24h)

__________________________________________________________________
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SYGEHUSINFEKTIONERNES KONSEKVENSER

• De fleste er ret harmløse men:

• Ortopædkirurgiske medfører 2 1/2 måneds forlænget liggetid, det samme 
gælder liggesår

• 20% medfører forlænget liggetid og 2% medfører blivende invaliditet

• 4% af sengedagene i en kirurgisk afdeling er optaget af patienter med 
sygehusinfektioner

• Ca. 50% af bakteriæmitilfælde i danske sygehuse er sygehusinfektioner og 
dødeligheden er højere hos disse (30%)
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SYGEHUSINFEKTIONER - POSTOPERATIVE

Ætiologi: Profylakse:

Endogen mikrobiel flora Antibiotikaprofylakse

Eksogen mikrobiel flora Hygiejne - aseptik
(+ antibiotika ved f. eks. 
Ortopædkirurgiske alloplastikker)
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Klassiske metoder til bekæmpelse af sygehusinfektioners smitteudbredelse



Håndvaske-
reklame ved 
hver håndvask



Klassisk udtalelse om håndhygiejne

• ”WHAT, WILL THESE HANDS NEVER BE 
CLEAN?”

(Macbeth af Shakespeare)
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Pinlig mangel på 
håndvask! 

Ved American Society for 
Microbiology kongressen i Salt Lake 
City maj 2002 vaskede 96/100 af 
mandlige mikrobiologer hænder 
efter toiletbesøg heraf 8 kun den ene 
hånd og 16 brugte ikke sæbe. 
Gennemsnitlig brugtes 4.6 sekunder 
mod de rekommanderede 15 
sekunder... (ASM News 68:477;2002)



SYGEHUSINFEKTIONER - SYGEHISTORIER - 1

• I løbet af 2 uger i marts måned konstateredes der på thoraxkirurgisk afd. En 
række postoperative infektioner, som medfører, at klinisk mikrobiologisk 
afdeling bliver tilkaldt. 

• Generelt indlægges patienterne på et sengeafsnit i 2 dage til forundersøgelser, 
derefter opereres de på operationsafsnittet, hvorefter de efter få timer på 
opvågningsstuen på intensivafdelingen vender tilbage til samme sengeafsnit 
igen indtil udskrivelsen.

• TE: 2-årig pige, som har fået foretaget en thoracotomi med lukning af en 
cardial ventrikelseptumdefekt. En uge efter operationen bliver patienten febril 
(38,9) med medtaget almentilstand og der konstateres en defekt i 
sternotomicicatricen, hvorfra der siver gulligt pus. Podning viser vækst af
Staphylococcus aureus, som er resistent overfor penicillin, tetracyklin og 
erythromycin, men følsom overfor gentamicin, meticillin, fusidin, rifampicin, 
clindamycin og vancomycin
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SYGEHUSINFEKTIONER - SYGEHISTORIER - 2

• RHH: 58-årig mand, som har fået foretaget en thoracotomi  med coronar by-
pass operation. I efterforløbet er der i et par dage vedholdende blodig siven fra 
det retrosternale dræn. Ni dage efter operationen bliver patienten højfebril 
(40,6) og der konstateres løshed af sternum. Ved reoperation findes 400 ml 
brunlig, stinkene væske bag sternalcicatricen. Dyrkning viser vækst af 
Staphylococcus aureus, som er resistent overfor penicillin, men følsom overfor 
tetracyklin, gentamicin, meticillin, fusidin, rifampicin, erythromycin, 
clindamycin og vancomycin.

• BFG: 32-årig kvinde, som har fået foretaget en thoracotomi med indsætning af 
en ny aortaklap. Fire dage efter operationen får hun kulderystelser og 
temperaturstigning til 40,8. Der er pus i cicatricen på sternum, der er et 
venstresidigt lungeinfiltrat på røntgen af thorax. Dyrkning fra cicatricen viser 
vækst af Staphylococcus aureus , som er resistent for penicillin, men følsom 
for tetracyklin, gentamicin, meticillin, fusidin, rifampicin, erythromycin, 
clindamycin og vancomycin.
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SYGEHUSINFEKTIONER - SYGEHISTORIER - 3

• DM: Treårig pige, som har fået foretaget en thoracotomi med lukning af en 
cardial ventrikelseptumdefekt. Otte dage efter operationen er hun lidt slap, 
men afebril. Et par dage senere er der rødme af cicatricen og fra en defekt i 
denne udtømmes rigelige mængder pus og der høres en ny cardiel mislyd ved 
stetoskopi. Podning fra cicatricen viser vækst af Staphylococcus epidermidis
og to bloddyrkninger giver vækst i 3 af 3 flasker af samme bakterieart. 
Resistensmønsteret er ens for alle tre isolater, som er resistente overfor 
penicillin, tetracyklin og meticillin, men følsomme overfor gentamicin, 
fusidin, rifampicin, clindamycin og vancomycin.

• JD: 61-årig mand, som pga. et adenocarcinom i ventriklen har fået foretaget 
en laparotomi og thoracotomi med total gastrectomi og anlæggelse af en 
anastomose mellem oesophagus og tyndtarmen. To uger efter operationen er 
patienten febril (38,5) og begyndende icterisk og røntgenundersøgelse viser en 
defekt sv. til anastomosen. Ved reoperation findes en absces sv. Til 
anastomosen og dyrkning herfra viser vækst af Escherichia coli, Enterococcus 
faecalis og Bacteroides fragilis.
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SYGEHUSINFEKTIONER - SYGEHISTORIER - 4: 
SPØRGSMÅL TIL GRUPPEARBEJDE

• Tyder de fem sygehistorier på, at der er tale om en epidemi på 
thoraxkirurgisk afdeling? Begrund svaret.

• Gennemgå mulige smittekilder og smitteveje for patienterne før, under 
og efter operationen og angiv den (de) mest sandsynlige.

• Hvilke profylaktiske forholdsregler kan man iværksætte for at undgå 
lignende tilfælde fremover?
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En udbredt måde at løse opgaverne på!
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Men vi foretrækker denne måde, selvom den er krævende!



COST OF HOSPITAL ACQUIRED INFECTION
(Wilcox JHI 2000;45:81)

Study Type og HAI Increased length Cost/case (eng. Pd)
of stay (1995/96)

__________________________________________________________________
Girard, France Neonatal 7 1118
Mugford, UK Caesarian 2 1011
Kappstein, Ger. ICU, pneumonia 10 5533
Coello, UK Urinary tract inf. 4 498
Wilcox, UK C. difficile diarrh. 21 4107
Zoutman, Can. Wound 10 1780
Plowman, UK All HAI 11 3000 
__________________________________________________________________
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HYPPIGHEDEN AF POSTOPERATIVE INFEKTIONER I 
FORHOLD TIL OPERATIONSSÅRETS 

KLASSIFIKATION

Klassifikation % af opera- Hyppighed af postoperative infektioner
tionerne Total Dyb + sepsis

__________________________________________________________________
Rent 62 2,3 0,4

Potentielt kontamineret 19 7,6 2,7

Kontamineret 11 12,4 3,9

Svært kontamineret/
inficeret 8 27,1 4,6

__________________________________________________________________
(Bremmelgaard et al. J. Hosp. Infect. 1989;13:1)
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Hænderne som bakteriespredere!



Håndhygiejnemønsteret i intensive afdelinger på 2 
københavnske sygehuse 

Personalegruppe % patientkontakter efterfulgt af håndhygiejne* 
Total Sygehus A Sygehus B

__________________________________________________________________
Læger 140 45% 13%
Sygeplejersker 488 46% 27%
Sygehjælpere 230 46% 34%
Fysioterapeuter 90 31% 65%
Laboranter 17 41% -
Portører 30 67% 8%
Andre 30 54 12
__________________________________________________________________
* skulle være 100% iflg. de officielle rekommendationer
(Zimakof Ugeskr Læg 147:3946;1985)
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KIMTÆLLING PÅ OPERATIONSSTUEN

Operationstype Tid Trafik Kimtal*
(timer) (personer ud/ind) CFU/M3

__________________________________________________________________
Aortastenose 3,5 41 101

Aortastenose 4 36 122

VSD 2 85 305

Aortainsufficiens 4,5 43 70
__________________________________________________________________
Normer: højsterile operationer <10

sterile operationer <100
* afhænger af antal personer, trafik, tale, ventilation. Der er flest bakterier i luften 

ved operationens start og slutning



EFFEKTEN AF ULTRAREN LUFT PÅ HYPPIGHEDEN 
AF POSTOPERATIVE INFEKTIONER EFTER TOTAL 

HOFTELEDSALLOPLASTIK

Ventilation på operationsstuen Hyppigheden af postoperative infektioner
__________________________________________________________________
Konventionel 3,4%

Ultraren luft (Laminar Air Flow) 1,7%

Ultraren luft + luftudsugnings-
Slanger fra operationsdragten 0,75%
__________________________________________________________________
(Lidwell et al. BMJ 285:10;1982)

HØIBY 2002



BAKTERIEINDHOLDET I LUFTEN I 
OPERATIONESTUER RELATERET TIL ANTAL 

PERSONER OG ANTAL LUFTSKIFTE/TIME

_________________________________________________________________
Antal pers. Bakterier/m3 ved flg. antal luftskift/time

0/t 10/t 20/t 80/t 600/t
(alm: 15-20) (LAF)

_________________________________________________________________
1 38 13 8 2 0,3
5 188 67 41 12 1,7
10 375 135 82 25 3,5
15 563 202 123 38 5,0
20 750 269 164 49 7,0
_________________________________________________________________
(Hambreus & Laurell J. Hosp. Infect. 1:15-30;1980)
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Mediane sedimentation af bakterier i 3 grupper af 8 hjerteklapoperationer i operationsstue m. alm luftskift, 
3 forskellige beklædninger under operationskitlen:

______________________________________________________________________________________

Bomuld: 157 CFU/m2/t Barrier, engangs: 111 CFU/m2/t     Klinidress, engangs: 14 CFU/m2/t*

Åbne ærmer/bukser Lukkede ærmer/bukser

______________________________________________________________________________________ 

*p< 0,05 sml. de 2 andre beklædninger. (Lippert & Gutschik. Scand. J. Thor. Cardiovasc. Surg. 26:79;1990)
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Når sparegrønthøsteren kører igen går det ud over sygehushygiejnen! 
Overbelægning, underbemanding, travlhed, høj personaleudskiftning...



TIP TIL STUDENTERNE

• Kollokviet starter med  de første 10(-13) slides (10 min), så filmen (35 min, gammel 
men god og nyere findes endnu  ikke), derefter sygehistorierne (udleveres) som oplæg til 
gruppearbejde (slide 14- 19) i 1/2 - 1 time, derefter lærerledet diskussion af resultaterne 
med illustrationer fra slide 20-29 - eller egne, hvis du foretrækker. Ialt 2 1/2-3 timer.

• Definer epidemi, endemi, udbrud, diskuter typning af bakterier og i hvilke af 
sygehistorierne, hvor det evt. kan være samme klon og i hvilke, det er forskellige. Omtal 
den sidste operation , som er helt anderledes og hvor der måske anvendtes 
uhensigtsmæssig profylakse, især da det var en langvarig operation. Omtal principperne 
for peroperativ antibiotikaprofylakse.

• Omtal isbjergproblemet: kun få podninger, måske er der mange flere tilfælde. Omtal 
hvor hyppige sygehusinfektioner er ved forskellige operationstyper.

• Gennemgå mulige smitteveje på sengeafdelingen før og efter operationerne og på 
opvågningsafdelingen. 

• Omtal evt. problemer på operationsstuerne, hvor  mange bakterier må der være i luften? 
Omtal luftskifte i almindelige operationsstuer, og beklædningens betydning.

• Pensum fremgår af ”Basal og Klinisk Mikrobiologi” FADL 1998. God fornøjelse!
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