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Sammanfattning 
________________________________________________________________________________ 

I Sverige drabbas cirka 10 % av alla patienter som vårdas inom sjukvården av 
vårdrelaterade infektioner. För att minimera riskerna för både patienter och personal 
läggs stor vikt vid vårdhygien, i syftet att minska förekomsten av smittoämnen. 
Vårdhygien tros även vara en avgörande faktor för att begränsa den globala 
spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. 
Syftet med studien var att undersöka om ett ytdesinfektionsmedel med kvardröjande  
effekt kunde leda till signifikant minskning av förekomsten av bakterier i en aktiv 
vårdmiljö jämfört med  det rutinmässigt använda ytdesinfektionsmedlet. Båda 
ytdesinfektionsmedlen var isopropanolbaserade. Prover togs från 14 tagytor i 
enkelrum med sluss som städats med respektive medel på en vårdavdelning. 
Samtidigt studerades förekomsten av Staphylococcus aureus, enterokocker, 
koliforma bakterier och Pseudomonas aeruginosa på de olika ytorna. Bakterier 
odlades och artbestämdes enligt konventionella mikrobiologiska metoder.  
Signifikant skillnad mellan de olika desinfektionsmedlen kunde ej påvisas, men ej 
heller uteslutas. Ytterligare, utökade studier krävs för att utreda eventuell skillnad i 
effekt. S. aureus isolerades från 106 av 296 prover (36 %) , och korrelation kunde 
ses mellan totalantalet bakterier och antalet S. aureus i proverna. Enterokocker 
identifierades i 72 av 296 prover (24 %), av vilka 52 fynd var Enterococcus faecalis, 
18 E. faecium och två prov innehöll båda arterna. Korrelation kunde ej ses mellan 
totalantal bakterier och antalet enterokocker. Koliforma bakterier och P. aeruginosa 
hittades endast vid ett tillfälle för respektive. 



 

  

Abstract 
In Sweden approximately 10 % of patients receiving health care are afflicted with health care 

associated infections. To minimize the risks involved for patients and personnel, a great deal 

of attention is directed towards matters of hygiene, with the purpose of decreasing occurrence 

of infectious microorganisms. Improved hygiene is also considered to be a major part of the 

effort to limit the spread of antibiotic resistant bacteria.  

 The purpose of this study was to examine if a surface disinfectant with a persistent effect 

could lead to a significant reduction in the occurrence of bacteria in a health care environment 

compared to the currently routinely used disinfectant. Samples were collected from 14 hand-

touch surfaces in patient isolation rooms cleaned with either of the two desinfectants at a 

hospital ward. Simultaneously the presence of Staphylococcus aureus, enterococci, coliform 

bacteria and Pseudomonas aeruginosa was examined. Bacteria were cultured and identified 

using conventional microbiological laboratory methods.  

A significant difference between the different disinfectants could not be demonstrated, nor 

ruled out. Further, more extensive, studies are required to evaluate if a statistically significant 

reduction can be achieved with the new disinfectant. S. aureus was found in 106 out of 297 

samples (36 %), and a correlation could be seen between the total count of bacteria and the 

number of S. aureus in individual samples. Enterococci were found in 72 out of 297 samples 

(24 %), of which 52 were identified as Enterococcus faecalis, 18 E. faecium and two samples 

containing both species. No correlation between the total count of bacteria and the number of 

enterococci could be seen. Coliform bacteria and P. aeruginosa were only found on one 

occasion respectively.  



 

  

Innehållsförteckning 
INTRODUKTION …...................................................................................................................4 

Vårdrelaterade infektioner............................................................................................................4 

Antibiotikaresistens......................................................................................................................4 

Hygien och spridningsvägar.........................................................................................................4 

Desinfektion..................................................................................................................................5 

Bakterier........................................................................................................................................5 

Syfte..............................................................................................................................................6 

MATERIAL OCH METOD.........................................................................................................7 

Urval.............................................................................................................................................7 

Provtagningsytor...........................................................................................................................7 

Provtagning...................................................................................................................................8 

Odling...........................................................................................................................................8 

Avläsning....................................................................................................................................10 

Typning.......................................................................................................................................10 

Kontroll.......................................................................................................................................11 

Statistisk analys...........................................................................................................................12 

RESULTAT................................................................................................................................13 

DISKUSSION.............................................................................................................................20 

SLUTSATS.................................................................................................................................22 

TACKORD.................................................................................................................................23  

REFERENSER...........................................................................................................................24 

                                                                            





 

4  

Introduktion 
Vårdrelaterade infektioner 

Årliga undersökningar som utförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att av de 

patienter som vårdats inom svensk sjukvård har cirka 10 % insjuknat i vårdrelaterade 

infektioner (VRI) (1, 2). En lätt minskning har iakttagits sedan den uppmärksammade 

inledningen av studien 2008, till hösten 2010 (2). VRI innebär onödigt lidande för patienter, 

längre vårdtider, och belastning av sjukvårdsresurser (3).  

 

Antibiotikaresistens 

Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier orsakar mycket oro i världen vad gäller 

vårdsäkerhet och en eventuell framtid utan effektiva antibiotika för behandling av vissa 

infektioner. I Sverige är förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier ännu relativt låg, 

jämfört med resten av världen, men även jämfört med andra EU-länder. Dock kan en ökning 

ses världen över, inklusive i Sverige (3).  

 

Hygien och spridningsvägar 

Basala hygienrutiner för personal inom all vård, i syfte att förhindra smittspridning, omfattar 

bruk av arbetskläder, inklusive skyddskläder så som handskar och förkläden, handhygien, 

reglering av personalens hår, samt bruk av personliga föremål så som ringar och smycken. För 

att begränsa risken för smittspridning, särskilt vid förekomst av antibiotikaresistenta bakterier, 

nyttjas ofta enkelrum för patienter. Enkelrummen är ofta utrustade med sluss, för att 

effektivare isolera smittan, minska risken för att föra den vidare, samt underlätta de basala 

hygienrutinerna (3).  

 

Förutom direkt kontaktsmitta, mellan en infekterad patient eller koloniserad frisk person och 

en mottaglig individ, anses även indirekt kontaktsmitta vara av vikt för uppkomsten av VRI. 

Indirekt kontaktsmitta innebär att smittan överförs via förorenade händer, kläder, föremål så 

som utrustning inom sjukvården och andra ytor vilka en person kan förväntas komma i 

kontakt med. Smittspridningen kan vara svår att följa, då en person kan koloniseras, och bära 

på patogenen utan att infektion yttrar sig. Även ytor som är till synes rena kan vara förorenade 

med smittoämnen. Indirekt kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen i samhället. 

Även inom vården är indirekt kontaktsmitta via personalens händer av störst betydelse (3). 

Indirekt kontaktsmitta via ytor i miljön är en annan möjlig, men mindre studerad, smittväg . 
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Flera studier har visat att ytor traditionellt ansedda som orena, däribland exempelvis toalett 

och handfat, rengörs mer grundligt än tagytor, som är de mest relevanta ytorna för 

smittspridning. (4, 5) 

 

Desinfektion 

Alkohol är effektivt mot de flesta bakterier, förutom sporbildande arter så som Clostridium 

difficile, och även effektivt mot majoriteten av svampar och virus, exklusive calicivirus. Vid 

förorening av vårdmiljön med olika kroppsvätskor och utsöndringar kan mikroorganismer 

överleva, för att sedan via indirekt kontaktsmitta föras vidare och orsaka smittspridning. För 

att förhindra detta punktdesinficeras utsatta ytor med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. 

Desinfektion utförs av vårdpersonal. Städpersonal, vilken oftast saknar vårdutbildning, skall 

ej utsättas för smittrisker (3). 

 

Appeartex® (Appeartex AB, Göteborg, Sverige) är en relativt ny produkt som finns i flera 

utföranden för behandling av olika ytor. Produkten har en kvarvarande effekt, som har visats 

vara effektiv i reduceringen av bakterieantalet på en yta vid tidigare studie (6). Produkten 

består av en brukslösning innehållande den aktiva polymeren A-200, som verkar genom att 

binda de negativt laddade bakterierna till sin positiva yta, och därigenom immobilisera dem. 

Enligt tillverkaren kan A-200 adherera till i stort sett alla typer av ytor. För studien nyttjades 

en isopropanolbaserad Appeartex®-lösning, vilken utöver den grundläggande effekten av 

isopropanol skall ge ett långtidsverkande skydd. Anjonbaserade rengöringsmedel interfererar 

med effekten av produkten, och behöver därför ersättas med likvärdig produkt utan negativ 

laddning (6).  

 

Bakterier 

Staphylococcus aureus är grampositiva kocker som utgör den vanligaste orsaken till 

sårinfektioner (3). Bakterien kan dock även ge upphov till andra allvarligare infektioner, 

exempelvis sepsis, osteit och endocardit (3, 7). Den vanligaste smittspridningsvägen är via 

direkt eller indirekt kontaktsmitta . Nära 80 % av alla vuxna individer har någon gång varit 

koloniserade (8), samtidigt som 20 % av alla människor är ständiga bärare. Bärarskap innebär 

som regel ingen risk för friska individer, men i vårdsammanhang ökar riskerna, då det kan 

leda till svåra konsekvenser, särskilt vad gäller bärande av meticillinresistenta S. aureus 

(MRSA) (3). Betydelsen av S. aureus inom vården har ökat och fortsätter att öka, allt 
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eftersom fler stammar utvecklar resistens mot antibiotika (9). Studier har även visat hur 

stammar av MRSA i vårdmiljön har kunnat överföras till patienter (10). 

 

Enterokocker är normalt förekommande tarmbakterier vilka främst orsakar 

urinvägsinfektioner, men även fall med bakteriemi och endokardit förekommer. 

Multiresistenta stammar av enterokocker, vankomycinresistenta enterokocker (VRE), är 

vanligast förekommande bland arterna Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium. 

Flera stammar av VRE har en hög förmåga att överleva och sprida sig i sjukhusmiljöer, och 

kan ofta kolonisera flera patienter på en vårdavdelning utan att ge upphov till infektion innan 

utbrott (3).  

 

Enterobacteriaceae är en familj gramnegativa bakterier som inkluderar flera av de mest 

framträdande nosokomiala, vårdrelaterade, patogenerna. Vissa arter är alltid patogena, 

samtidigt som andra är opportunistiska, och endast blir patogena i andra vävnader än de där 

de normalt förekommer, eller hos immunsupprimerade individer. Vissa stammar av dessa 

bakterier, kan bilda Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL), ett enzym vilket medför 

resistens mot många idag använda antibiotika (7).  

 

Pseudomonas aeruginosa, även de gramnegativa, utgör sällan normalflora hos människor, 

men återfinns ofta i miljön runt omkring. P. aeruginosa är naturligt resistent mot en mängd 

antibiotika, och utvecklar lätt ytterligare resistens (7).    

 

Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka huruvida någon signifikant skillnad kan uppmätas 

mellan antal bakterier på en serie tagytor i en aktiv vårdmiljö, rengjorda enligt vårdens 

rådande rutiner med nuvarande desinfektionsmedel respektive lösning från Appeartex® . 

Undersökningen innefattar även sökande specifikt efter S. aureus, enterokocker, koliforma 

bakterier och P. aeruginosa på de olika ytorna, för att erhålla en allmän uppfattning om deras 

förekomst, deras förekomst över de olika ytorna, och om eventuell skillnad i bakterieflora kan 

iakttas efter bruk av de olika ytdesinfektionsmedlen. Även eventuella samband mellan 

totalantal bakterier och de specifika bakterierna studeras. Korrelation mellan två alternativa 

provtagningsmetoder studeras på ett antal ytor. 
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Material och metod 

Urval 

Provtagning utfördes på avdelning 54, infektionsavdelningen, Falu lasarett i landstinget 

Dalarna. Avdelningen har 34 vårdplatser, varav 15 är isoleringsrum med sluss och enskild 

entré utifrån för anhöriga. Avdelningen behandlar främst patienter med lunginflammation, 

urinvägsinfektion, sepsis, hud- och mjukdelsinfektioner samt ortopediska infektioner, av vilka 

majoriteten inkommer akut (11). 14 identiska isoleringsrum valdes ut för studien, sju rum 

städades enligt ordinarie hygienrutiner med det rutinmässigt använda desinfektionsmedlet (M-

Ytdes, Kemetyl AB, Haninge, Sverige), och resterande sju enligt ordinarie rutin, med det nya 

desinfektionsmedlet, Appeartex®, samt utbytt allrengöringsmedel, där ett anjonbaserat medel 

(Desytol, Kemetyl AB, Haninge, Sverige) byttes ut mot ett ej anjonbaserat medel 

tillhandahållet av företaget Appeartex.. Slumpgenerator användes för att avgöra allokeringen 

av de olika städrutinerna. Kriterier för utförande av provtagning var att slutstädning, en 

allmän rengöring av vårdutrymmet med desinfektionsmedel efter att patient lämnat 

vårdutrymmet, hade utförts och ett protokoll över de olika ytorna fyllts i av utförande 

personal, samt att det sedan dess i rummet funnits en patient inlagd i minst två dygn efter 

utförd slutstädning. 

  

Provtagningsytor 

Prover samlades in från 14 tagytor, per isoleringsrum, vilka omfattades av rutinmässig 

städning med desinfektionsmedel. Ytorna var sängbord, sänggrind, dävert, fåtöljarmstöd, 

lamphandtag, lysknapp ovanför sängen, telefonlur, fjärrkontroll till TV och handtag till toalett 

i patientrummet. I toalettutrymmet insamlades prover från lysknapp, stöd vid toalettstol, 

spolanordning, toalettsits samt blandarreglage på handfat.  

  

Prover togs även från två ytor vilka ej omfattades av desinfektionsmedelstudien, golv vid 

uppstigning ur säng, samt toalettgolv framför toalett.  
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Provtagning 

Provtagning utfördes med flockad nylonsvabb (Copan Flock Technologies, Brescia, Italien) 

för största möjliga upptag av bakterier, vilken doppades i 1 ml SRK-lösning (Copan Flock 

Technologies, Brescia, Italien), en isoton saltlösning med tillsatser som neutraliserar effekten 

av desinfektionsmedel, och sedan ströks mot behållarens kant för att avlägsna överflödig 

vätska. Svabben roterades och ströks sedan över en 25 cm2 yta, varefter processen upprepades 

i 90° vinkel mot första strykningen. Svabben placerades sedan åter i SRK-lösningen.  Därefter 

upprepades processen med en torr svabb, enligt föregående, varefter även denna placerades i 

SRK-lösningen. Provtagningssvabbarna lämnades i lösningen i fem minuter, varefter de 

skakades om, ströks mot kanten för att avlägsna största möjliga vätskemängd och kastades 

(12).  

  

Där det bedömdes möjligt användes en steril 25 cm2 mall för att avgränsa provtagningen, så 

som på sängbord, fåtöljarmstöd, toalettsits, stöd på toalett, samt de två golvprovplatserna. 

Från dessa togs även prover med kontaktagarplattor (Tryptic soy contact agar + LT – ICR, 

Heipha diagnostika, Eppelheim, Tyskland), vilka med jämnt tryck hölls mot ytan i 5 sekunder. 

Övriga ytor mättes för att ge en visuell avgränsning av 25 cm2 för provtagning.  

  

Provtagning utfördes totalt 22 gånger, med jämn fördelning mellan rum slutstädat med 

ordinarie alternativt modifierat desinfektionsmedel. Telefon saknades i åtta rum, medan 

fjärrkontroll till TV saknades i tre. Totalt togs 341 stryk/svabbprover från de olika ytorna, 

varav 297 ingick i Appeartex®-studien, samt 44 utomstående prover från de båda obehandlade 

golven. Därutöver samlades 132 prover in med kontaktagarplattor. 

   

Odling 

Efter vortexning sattes 200 µl lösning från vardera prov taget med svabbteknik, med undantag 

för prover från golv, direkt till blodagar (Columbia blood agar base, Acumedia) med 6,5 % 
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defibrinerat hästblod, CLED-agar (Cystine-Lactose-Electrolyte-Deficient Agar, BBL, BD) 

respektive eskulin-agar (Enterococcoselagar, BBL, BD). Provvolymen applicerades jämnt 

över odlingsmediernas yta med plastinös. 

Prover från golv vortexades och späddes först 1:10 i fosfatbuffrad fysikalisk saltlösning (PBS) 

(100 µl prov sattes till 900 µl PBS). Därefter vortexades det spädda provet, för att sedan odlas 

ut enligt ovan.  

Samtliga plattor, inklusive kontaktagarplattor, inkuberades 48 timmar i 37 °C.  

Blodagar är ett rikt medium, vilket användes för dess förmåga att tillgodose ett stort antal 

mikroorganismers näringsbehov, däribland gramnegativa stavar, stafylokocker och 

streptokocker. Det är ett oselektivt medium där koloniutseendet kan variera kraftigt mellan 

olika arter, samtidigt som de kan differentieras efter hemolyserande förmåga. CLED-agar är 

icke-selekterande, och mindre näringsrik än blodagar. Brist på elektrolyter förhindrar 

svärmning av Proteus. Laktospositiva bakterier blir gula medan laktosnegativa behåller 

mediets blå färg. Eskulinagar användes främst för identifieringen av enterokocker. Eskulin 

hydrolyseras av vissa bakteriearter och reagerar därefter med järnjoner i mediet vilket ger en 

mörkbrun eller svart färg. Tillsatsen av gallsalter hindrar växten av de flesta streptokocker, 

mellan natriumazid hämmar gramnegativa bakterier . 
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Avläsning 

Det totala antalet bakterier på de olika ytorna vid provtagningstillfällena beräknades från 

koloniantalet på blodagarplattorna. Bakterieantalet multiplicerades med faktor för att 

kompensera delmängd, och även spädning där detta utfördes, och antal angavs i colony 

forming units (CFU) / 25 cm2. Antalet misstänkta S. aureus, koliforma bakterier, P. 

aeruginosa samt enterokocker räknades. S. aureus växer i runda, något upphöjda, matta 

kolonier med en svagt gul färg på rikt substrat. Identifiering gjordes främst på blodagar. 

Gramnegativa bakterier växer med relativt stora, opaka, blanka och släta kolonier på CLED-

agar. Även på blodagar ger de upphov till relativt stora kolonier. S. aureus växer i mindre 

kolonier på CLED-agar, ofta med gul färg. Enterokocker identifierades på eskulin-agar, där 

den mörka fällningen bedömdes karaktäristisk. Misstänkta fynd av de ovanstående renodlades 

på blodagar, vilken inkuberades över natt i 37 °C 

Endast totalantal beräknades från växt på kontaktagarplattor, med en övre bedömningsgräns 

satt till 300 CFU / 25 cm2. 

  

Typning 

De renodlade isolaten gramfärgades. Utstryk av misstänkt koloni sattes till objektsglas, 

lufttorkades, och fixerades sedan över gasollåga. Preparat färgades 1 minut med kristallviolett 

2 %, varefter färgen sköljdes av med vatten, och glasen flödades med Lugols lösning. 

Lösningen sköljdes av med vatten och preparat avfärgades med acetonsprit. Slutligen 

kontrastfärgades preparaten med karbolfuchsin i 20 sekunder, torkades med filterpapper, och 

inspekterades vid 1000x förstoring i ljusmikroskop. Stafylokocker ses som grampositiva 

kocker i druvklaseliknande formationer, enterokocker som grampositiva diplokocker, medan 

P. aeruginosa och sökta bakterier tillhörande Enterobacteriaceae ses som gramnegativa 

stavar. Karaktäristiska fynd utreddes vidare enligt nedan.  
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Misstänkta fynd av S. aureus ströks ut i rak linje, väl avgränsade från varandra, på 

DNasplattor (DNase test agar, Acumedia) som inkuberades över natt i 37 °C. Positiva fynd 

gav en uppklarningszon i mediet när plattan flödades med 1 M HCl, då återstående DNA 

precipiterade (13). 

  

Misstänkta enterokocker spreds på arabinosplatta (43 g Columbia blood agar base 

(Acumedia); 3,6 ml fenolröd 2 %; 2,5 ml NaOH 2 M; 900 ml avjoniserat vatten, med tillsats 

av 12,5 g L(+) arabinos (Sigma) löst i 125 ml avjoniserat, sterilfiltrerat vatten efter 

autoklavering) och eskulinplatta för typning. E. faecium bildar syra vilket ger ett färgomslag i 

arabinosmediet, en egenskap som saknas hos E. faecalis, vilket gjorde det möjligt att särskilja 

dem. 

  

För gramnegativa stavar vilka misstänktes vara koliforma bakterier utfördes rörjäsningsserier 

enligt Smittskyddsinstitutets referensmetodik. I jäsningsserien ingick test för ornitin 

decarboxylas (OD), lysin decarboxylas (LD), ureas, kombinerad mannitoljäsning och 

eventuell gasbildning, orthonitrophenylgalactoside (ONPG) för laktosjäsning, Voges-

Proskauer (VP)-test för produktion av acetoin genom fermentation av glukos, samt SIM-rör 

för test av svavelväteproduktion, indolproduktion (nedbrytning av tryptofan) och motilitet. 

Varje isolat ympades i en serie av de ovanstående rören, samt på CLED-agar för kontroll av 

tillräcklig bakteriemängd, varefter rör och odlingsplattor inkuberades i 37 °C i 18-24 timmar. 

Resultat av rörjäsningen jämfördes mot standard i SMI:s referensmetodik för identifiering 

(13). 

  

Misstänkt P. aeruginosa oxidastestades med oxidase dryslide (BBL). Vid positivt oxidastest 

odlades de vidare på två PS-agarplattor (Pyocyanin-Agar alt. King’s Medium A, BD) som 

inkuberades i 37 °C respektive 41 °C över natt. Växt på båda plattorna, med eventuell 

pigmentbildning, bedömdes som karaktäristiskt för P. aeruginosa.  
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Kontroll 

Odlingsmedier var kontrollerade enligt M22-A3, i linje med rekommendationer från 

Smittskyddsinstitutets referensmetodik (13). 

 Statistisk analys 

Statistik analys utfördes i IBM® SPSS® statistics. Mann Whitney U-test nyttjades för att 

utvärdera eventuell signifikant skillnad mellan desinfektionsmedlen på de olika ytorna, med P 

< 0,05. Tvåsidig variansanalys användes för att beräkna signifikans av skillnaden i bruk av 

desinfektionsmedel över samtliga ytor. Standardavvikelse, median och medelvärde 

beräknades för de olika ytorna, samt för totalantal bakterier och respektive undergruppering. 

Korrelation mellan totalantal bakterier och antal S. aureus respektive enterokocker studerades 

med linjär regressionsanalys, vilken även nyttjades för att se korrelation mellan 

provtagningsmetoder, då värden från sängbord och toalettsits selekterades baserat på den 

relativt stora och jämna ytanytorna, till skillnad från övriga provtagningsytor. Trendlinje för 

andelen S. aureus respektive enterokocker mot totalantalet bakterier studerades för att 

utvärdera eventuell korrelation. 
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Resultat 
 

Signifikant skillnad (P < 0,05) i bakterieantal kunde ej påvisas mellan ytor på vilka de olika 

desinfektionsmedlen använts i något fall, varken sett till totalantal bakterier, antal S. aureus 

eller enterokocker. 

 

Fynd av koliforma bakterier och P. aeruginosa gjordes endast vid ett tillfälle för respektive. 

Båda fynden gjordes på handfatets blandare vid olika provtagningstillfällen, i olika rum, och 

endast 4 CFU / 25 cm2  till antalet. Den koliforma bakterien identifierades som Citrobacter 

freundii.  

 

Dålig korrelation kunde ses vid jämförelse av provtagningsmetoder på sängbord och 

toalettsitsar, se figur 1, med korrelationskoefficienten 0,73. 

y = 0,1581x + 3,973
R2 = 0,5399
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Figur 1 Linjär trendlinje för korrelationsanalys av provtagningsmetoder, svabb respektive kontaktagar, för 

sängbord och toalettsits, med linjens ekvation samt determinationskoefficient. Värden är begränsade till de 

mätningar där antalet kolonier ej överskred 300 på kontaktagar. Enheten på axlarna är CFU / 25 cm2 

 

Fortsättningsvis hänvisar totalantal bakterier till odlingsresultat för svabb-metoden. 

 

Högst totalantal bakterier hittades på handfatets blandare, fjärrkontroll till TV samt dävert, 

samtidigt som lägst antal hittades på de båda lysknapparna och sängborden. Medelvärde, 

median och standardavvikelse (SD) för de olika ytorna i respektive grupp, Appeartex® och 
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ordinarie desinfektionsmedel, redovisas i tabell I nedan. Stor spridning av totalantalet 

bakterier sågs på samtliga ytor. 

 

Tabell I Medelvärde, median och standardavvikelse (SD) av totalantal bakterier / 25 cm2 för de olika 

provtagningsytorna i Appeartex®-studien, uppdelade beroende på desinfektionsmedel. 

 Appeartex Ordinarie desinfektionsmedel 

Yta Medelvärde Median SD Medelvärde Median SD 

Sängbord 209 64 296 178 168 115 

Sänggrind 471 360 530 448 96 945 

Dävert 1603 256 1757 1043 664 1330 

Lamphandtag 415 80 743 233 132 256 

Telefonlur 1253 292 1709 375 134 460 

Fåtöljarmstöd 889 236 1322 155 128 121 

TV-fjärrkontroll 1364 996 1115 2666 3200 1423 

Lysknapp ovan säng 124 20 302 47 20 49 

Handtag toalett 713 120 1247 264 60 403 

Lysknapp toalett 320 48 709 168 28 475 

Toalettspol 632 120 1035 559 120 930 

Toalettsits 675 132 1089 892 216 1389 

Stöd vid toalettstol 991 272 1522 824 260 1221 

Blandarreglage 1981 1040 1711 1196 156 1569 

 

 

Mängden bakterier vilka isolerades från golven översteg till antalet fynden på samtliga 

tagytor, särskilt toalettgolven vilka i medelvärde hade 17534, median 5025 och SD 19546 

CFU / 25 cm2. På sänggolv hittades i medelvärde 4230, median 925 och SD 9542 CFU / 25 

cm2. Grafisk jämförelse av totalantal bakterier på golven jämfört med övriga ytor ses i figur 2. 
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Figur 2 Grafisk jämförelse av totalantal bakterier / 25 cm2 för respektive provtagningspunkt. 

 

Totalt 106 fynd gjordes av S. aureus, motsvarande 36 % av samtliga prover. Bakterien var 

vanligast förekommande på handfatens blandare, dävert samt handtag till toaletter, med 41 % 

av samtliga nämnda ytor förorenade. Relativt jämn förekomst sågs över samtliga 

provtagningsställen. S. aureus förekom minst frekvent på sänggolv och telefoner, med 9 

respektive 14 % förekomst. Antalet fynd, och andel av de olika ytorna som var förorenade, 

samt andel av de totala provtagningsytor vilka var förorenade, redovisas i Tabell II nedan. I 

figur 3 redovisas antalet fynd per provtagningsyta i stapeldiagram. 
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Tabell II Antalet odlingar med fynd av S. aureus per yta, och andel odlingar på respektive yta där S. aureus 

påvisades, samt det totala antalet fynd, och förekomsten över samtliga ytor. 

Yta Antal fynd av S. aureus Andel förorenade ytor (%) 

Sängbord 6 27 

Sänggrind 6 27 

Dävert 9 41 

Lamphandtag 8 36 

Telefonlur 2 14 

Fåtöljarmstöd 7 32 

TV-fjärrkontroll 7 37 

Lysknapp ovan säng 5 23 

Sänggolv 2 9 

Handtag toalett 9 41 

Lysknapp toalett 8 36 

Toalettspol 8 36 

Toalettsits 6 27 

Toalettgolv 8 36 

Stöd vid toalettstol 6 27 

Blandarreglage 9 41 

Totalt antal fynd 106  

Förekomst (%) 35,8  
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Figur 3 Antalet odlingar med fynd av S. aureus för respektive yta. 
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Korrelation kunde iakttas mellan totalantalet bakterier och antalet S. aureus som hittades på 

ytan, se figur 4, med korrelationskoefficienten 0,74. 

y = 0,5422x + 0,0673
R2 = 0,546
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Figur 4 Korrelation mellan totalantal bakterier och antalet S. aureus på en provtagningsyta med 

korrelationskoefficienten 0,74. 

 

Enterokocker identifierades vid 72 tillfällen, motsvarande 24 % av samtliga prover. Flest fynd 

gjordes på toalettstöd, blandare till handfat, toalettsits och fjärrkontroll till TV, varav 41 % av 

toalettstöd och blandare var förorenade, samt 36 och 37 % för toalettsits respektive 

fjärrkontroll till TV. Lysknappar på toaletter var helt fria från enterokocker, medan endast 9,1 

% av sängbord, sänggolv samt lysknapp ovan säng var förorenade. Av de totala fynden av 

enterokocker utgjordes 18 fynd av E. faecium, 52 av E. faecalis och två prov innehöll en 

blandning av de båda. Enskilda antal fynd och andelar av ytor vilka var förorenade med 

enterokocker ses i tabell III. Fördelningen av de olika arterna, och antalet fynd inom en yta 

ses i figur 5. 
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Tabell III Antalet odlingar med fynd av enterokocker på de olika provtagningsytorna, andelen odlingar  

förorenade med enterokocker på respektive yta, samt det totala antalet fynd av enterokocker och andelen 

förorenade ytor över alla prover. 

Yta E. 
faecalis 

E. 
faecium 

Enterokocke
r 

Andel förorenade med enterokocker 
(%) 

Sängbord 2 0 2 9 

Sänggrind 2 3 4 18 

Dävert 3 3 6 27 

Lamphandtag 3 2 5 23 

Telefonlur 2 1 2 14 

Fåtöljarmstöd 1 2 3 14 

TV-fjärrkontroll 7 0 7 37 

Lysknapp ovan säng 2 0 2 9 

Sänggolv 1 1 2 9 

Handtag toalett 2 1 3 14 

Lysknapp toalett 0 0 0 0 

Toalettspol 5 0 5 23 

Toalettsits 7 1 8 36 

Toalettgolv 4 1 5 23 

Stöd vid toalettstol 7 2 9 41 

Blandarreglage 6 3 9 41 

Totalt antal fynd 52 18 72  

Förekomst (%) 17,6 6,1 24,3  

Andel av totala fynd 

(%) 
72,2 25,0 100  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Sä
ng
bo
rd

Sä
ng
gr
in
d

D
äv
er
t

La
m
ph
an
dt
ag

Te
le
fo
n

Få
tö
lja
rm
st
öd

TV
-fj
är
rk
on
tro
ll

Ly
sk
na
pp
 o
va
n 
sä
ng

Sä
ng
go
lv

H
an
dt
ag
 to
al
et
t

Ly
sk
na
pp
 to
al
et
t

To
al
et
ts
po
l

To
al
et
ts
its

To
ale
ttg
olv

To
al
et
ts
tö
d

To
al
et
tb
la
nd
ar
e

Yta

A
n
ta

l f
yn

d

E. faecium
E. faecalis

  



 

 19

Figur 5 Antalet fynd av enterokocker för respektive yta, samt fördelning av E. faecalis och E. faecium. 

 

För enterokocker kunde ingen signifikant korrelation ses mellan totalantal bakterier och 

antalet enterokocker, se figur 6. 
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Figur 6 Utebliven korrelation mellan antalet enterokocker och totalantalet bakterier / 25 cm2. 
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Diskussion 
Signifikant skillnad mellan antalet bakterier på de olika ytorna rengjorda med olika 

desinfektionsmedel kunde ej påvisas inom gränserna för denna studie. Dock kan skillnad ej 

uteslutas med den befintliga mängden data, enligt den statistiska modellen, och fler 

undersökningar behöver utföras för att utreda effekten av Appeartex ytdesinfektionsmedel i 

ett kliniskt vårdsammanhang. Medlet har visats effektivt i reduceringen av antalet bakterier i 

en tidigare, mer standardiserad undersökningsmodell (6). Korrelation av antalet bakterier 

mellan provtagningsmetoderna (tryckplatta respektive ytsvabb), enligt figur 1, sågs vara dålig, 

och försämrades ytterligare vid ökande totalantal bakterier. 

 

Studien omfattade ej utredning av resistens för att se förekomst av eventuella multiresistenta 

bakterier, då dessa förekommer i låg frekvens i Landstinget Dalarna och inom den svenska 

vården (14). Epidemiologisk typning, exempelvis med pulsed field gel electrophoresis 

(PFGE) av de olika isolaten skulle kunna ge en uppfattning om eventuella isolat är 

gemensamma för flera rum, och därmed skulle kunna ha spridits mellan patientrum av 

personal, vilket bland annat har gjorts i utredningar av spridningen av MRSA inom vården 

(10). 

 

Faktorer vilka medför en ökad osäkerhet för studien är fördelningen av ansvar på 

avdelningen, då olika medlemmar av personalstyrkan kan tänkas följa uppsatta hygienrutiner i 

varierande utsträckning, vilket har iakttagits i flera undersökningar (15). Även patienternas 

varierande allmäntillstånd och nyttjande av vårdutrymmet kan medföra skillnader ur ett 

föroreningsperspektiv. 

 

Det har uppmärksammats att flera ytor, så som sängar, bord, dörrhandtag och handfat i många 

fall vanligen är kontaminerade och ej blir tillräckligt rena, inte ens efter desinfektion och 

slutstädning av vårdutrymmet (16). Ytorna närmast en patient löper störst risk för att vara 

kontaminerade med patogener (17, 18) Detta stämmer överens med fynden i denna studie, då 

ytor som det förväntas att patienter greppar regelbundet, så som handtag till toalett, dävert och 

fjärrkontroll, kunde ses bära på S. aureus i större utsträckning än exempelvis lysknapp 

ovanför säng eller sängbord. Toaletter, allmänna ytor och handfat ägnas traditionellt stor 

uppmärksamhet vid städning, medan tagytor vilka löper störst risk att bära på patogener ägnas 

relativt liten uppmärksamhet vid städning (18).  Risken att drabbas av VRI har setts vara ökad 
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trots utökade och utförliga rengöringsprocedurer, vilket talar för att flera faktorer spelar in 

(16). I andra studier har en förbättrad hygienrutin visat sig vara tillräcklig för att reducera 

spridningen via miljön (18, 19). Flertalet studier har visat en koppling mellan undermåligt 

skötta hygienrutiner och förekomst av VRI (20-24). 

 

Blandare på handfat, den enda ytan med påvisade koliforma bakterier och P. aeruginosa samt 

en relativt hög förekomst av både S. aureus och enterokocker, bedömdes vara den yta som 

med störst sannolikhet kan sprida smitta. Detta överensstämmer med en brittisk studie, där 

hög bakteriell närvaro och förekomst av S. aureus sågs på provtagningsytan. I samma studie 

kunde en klar förbättring ses till följd av modifierad städrutin, men ingen större förbättring då 

ett ytterligare rengöringsmedel inkorporerades i rutinen (25). 

 

Vid det laborativa arbetet kan ett högre totalantal bakterier innebära en ökad risk att för 

studien relevanta stammar ej upptäckts (26), på grund av den täta växten på medierna. Vid 

fynd av enterokocker, då koloniutseende ej nödvändigtvis ledde till misstanke om förekomst 

av mer än en art, kan förekomst av både E. faecium och E. faecalis ha missats. I figur 4 och 

figur 6 ses att majoriteten av fynd av S. aureus och enterokocker gjordes i prover där 

totalantalet bakterier / 25 cm2 < 1000, vilket stämmer överens med teorin att en ökad 

bakteriell närvaro ej måste innebära en ökad förekomst av de patogena mikroorganismerna 

(26), men samtidigt kan bero på teorin om att det högre totalantalet försvårar identifieringen 

av specifika stammar (26). 

 

De flesta studier utreder inte huruvida en högre, allmän bakteriell närvaro medför en ökad 

förekomst av patogena mikroorganismer. I denna undersökningen kunde viss korrelation 

mellan totalantal bakterier och antalet S. aureus iakttas vid fynd av dessa, vilket även har 

noterats i en brittisk studie (25), något som inte kunde ses för enterokocker. Korrelationen 

mellan S. aureus och totalantalet bakterier på tagytor anses bero på spridningsvägen, främst 

via händer. Dock kan det ej uteslutas att ett mönster skulle framträda även för enterokockerna 

med en större mängd data. Alternativt kan skillnaden i var de utgör normalflora, S. aureus 

ofta på hud medan enterokocker är normalt förekommande i tarmen (7), eller överlevnad i 

miljön tänkas vara en påverkande faktor (3). Korrelationsanalysen kan även vara påverkad av 

den ojämna spridningen av data, med flera eventuella uteliggande värden, och skulle behöva 

studeras ytterligare. 
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Den mycket höga bakteriella närvaron på toalettgolv var förväntad, då dessa golvytor i regel 

ej desinficeras, utan endast rengörs med vatten och eventuellt allrengöringsmedel. Detsamma 

gäller för sänggolven, vilka även de överlag har ett högre antal bakterier än övriga ytor.  

 

Lysknappar på toaletter var de enda ytorna på vilka enterokocker aldrig påträffades. Övriga 

ytor i toalettutrymmet hade i regel relativt hög förekomst, dock lämnades lyset ofta tänt över 

längre tidsrymder. Patienter tenderade att stänga toalettdörrar men låta lyset vara tänt. Övriga 

ytor kan allmänt anses vara nödvändiga att komma i kontakt med, därmed den högre 

förekomsten av bakterier. 

 

 

 

Slutsats 
Denna studie kunde ej påvisa någon signifikant skillnad i antal bakterier då rum 

desinficerades enligt ordinarie rutin eller med den nya produkten från Appeartex®. Skillnad 

kan dock ej heller uteslutas. Ytterligare, mer omfattande studier skulle krävas för att påvisa 

eventuell skillnad. Fynd av S. aureus och enterokocker gjordes vid något tillfälle för samtliga 

ytor, med undantag för toalettens lysknapp, där enterokocker ej hittades. Korrelation kunde 

ses mellan provtagningsmetoderna, svabb respektive tryckplattor, vid låga bakteriehalter. 

Korrelation sågs mellan totalantal bakterier och antalet S. aureus. Korrelation mellan 

totalantal bakterier och antalet enterokocker kunde ej påvisas. Koliforma bakterier och P. 

aeruginosa hittades endast vid ett tillfälle för respektive. 
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