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för

långtidsvård

Under 2016 och 2017 samordnade ECDC punktprevalensundersökningar för att samla in data om vårdrelaterade 
infektioner på sjukhus och vid inrättningar för långtidsvård i EU/EES-länderna. Vissa vårdrelaterade infektioner 
är lätta att behandla, men det finns andra som kan få allvarligare konsekvenser för patienternas hälsa, förlänga 
vistelsen på sjukhus och öka sjukhuskostnaderna. Enbart de vårdrelaterade infektionerna på sjukhus orsakar fler 
dödsfall i Europa än någon annan infektionssjukdom som ECDC övervakar.

Det totala antalet vårdrelaterade infektioner på 
sjukhus och vid inrättningar för långtidsvård i Europa 
uppskattades till 8,9 miljoner om året.

Det anses att mer än hälften av vissa vårdrelaterade 
infektioner kan förebyggas. 

1 av 15 
av alla sjukhuspatienter 
minst en vårdrelaterad 
infektion,

1 av 26 
av alla personer boende 
på inrättningar för 
långtidsvård minst en 
vårdrelaterad infektion,

98 000 
patienter minst en 
vårdrelaterad infektion,

130 000 
boende minst en 
vårdrelaterad infektion. De vårdrelaterade infektionerna 

behandlas ofta utan 
mikrobiologisk provtagning, eller 
när provresultaten fortsätter att 
vara negativa.

Åtgärder för att förebygga och 
kontrollera infektioner, såsom 
handhygien samt screening av 
patienter som kan bära på/vara 
infekterade med multiresistenta 
bakterier och isolering av bärare/
infekterade patienter.

Strategiprogram för antimikrobiell 
läkemedelsbehandling.

Förbättrad information till patienter, 
boende och deras anhöriga om vad 
de själva kan göra för att förebygga 
vårdrelaterade infektioner och 
använda antibiotika återhållsamt.

Utbildning för all vårdpersonal.
Övervakning av vårdrelaterade 
infektioner på lokal och nationell 
nivå.

Förbättrat mikrobiologiskt 
laboratoriestöd på sjukhus 
och särskilt vid inrättningar för 
långtidsvård. 

Den orsakande mikroorganismen 
identifierades i 53 procent 
av fallen med vårdrelaterade 
infektioner på sjukhus och i 
endast 19 procent av fallen med 
vårdrelaterade infektioner vid 
inrättningar för långtidsvård.

En tredjedel av alla 
bakterier som förknippas 
med vårdrelaterade 
infektioner, både på 
sjukhus och vid inrättningar 
för långtidsvård, var 
resistenta mot antibiotika.

8,9 miljoner 
vårdrelaterade 

infektioner

Vårdrelaterade infektioner på sjukhus (t.ex. 
lunginflammation, infektioner i sårområdet efter 
kirurgiska ingrepp och infektioner i blodomloppet) är 
i regel allvarligare än vårdrelaterade infektioner vid 
inrättningar för långtidsvård (t.ex. andra luftvägsinfektioner 
än lunginflammation, urinvägsinfektioner och 
mjukvävnadsinfektioner).

Åtgärder för att förebygga vårdrelaterade infektioner:
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Vårdrelaterade infektioner
– ett hot mot patientsäkerheten i Europa

Sjukhus

Inrättningar för 
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