STRAMA och Smittskyddsinstitutet bjuder in till presskonferens

Fem smutsiga små fingrar –
hur står det egentligen till med handhygienen inom sjukvården?
Rena händer i sjukvården – har vi glömt det viktigaste?
Färre sängplatser inom slutenvården har givit kortare vårdtider.
Antibiotikaanvändningen ökar i sluten vård.
En ökad förekomst av så kallade ESBL-producerande bakterier innebär att
behandlingsalternativen blir allt färre och behovet av nya antibiotika växer.
o Under 2005 ökade antalet fall av MRSA med 37 procent – kan vi hejda
utvecklingen?
o
o
o
o

Ända sedan 1970-talet har handsprit rekommenderats i stället för handtvätt på
svenska sjukhus för att förhindra spridning av mikroorganismer. Sedan tidigare vet
man att vårdpersonal dock använder för lite handsprit och därmed riskerar att sprida
infektioner. Nu finns en metod, framtagen vid Smittskyddsinstitutet, för att stimulera
till ökad användning av handsprit.
Antalet sängplatser inom slutenvården vid våra sjukhus har blivit färre med kortare
vårdtider som följd. Parallellt med detta kan man se en ökad antibiotikaanvändning
och att antalet multiresistenta bakterier ökar.

Vid presskonferensen presenteras Stramas och Smittskyddsinstitutets Swedresrapport (Swedish Antibiotic Utilisation and Resistance in Human Medicine)
och frågeställningarna här ovan kommer att diskuteras.
Vid mötet medverkar professor Otto Cars, Strama och laborator Lars Burman,
Smittskyddsinstitutet, experter på antibiotikaresistens och vårdhygien.
Plats: Smittskyddsinstitutet, Lektionssalen, Nobels väg 18, Solna
Datum:23 maj 2006
Tid: 10.30-12.00
För frågor och anmälan:
Kontaktperson: Kristina Lundh, STRAMA, 08-457 23 67, e-post:
kristina.lundh@smi.ki.se
Pressekreterare: Aase Sten, Smittskyddsinstitutet, 08-457 23 32, e-post:
aase.sten@smi.ki.se
Swedres-rapporten släpps på www.strama.se och www.smittskyddsinstitutet.se
23 maj 2006 kl 12.00.

--------------------------------------Smittskyddsinstitutets och STRAMA:s uppgifter inom antibiotikaresistensområdet:
STRAMA är ett nätverk av experter från olika svenska organisationer och myndigheter med ett samordningskansli
på Smittskyddsinstitutet (SMI). Nätverkets mål är att bevara möjligheten till en effektiv antibiotikabehandling av
människor och djur. Övervakning av antibiotikaresistens på nationell nivå är en viktig uppgift för SMI. Detta gäller
även kvalitetsutvecklingen av resistensbestämningsmetoder där Sverige håller en hög internationell standard.

