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Förord 
 

Projektet, som redovisas i denna sammanfattning, är ett tillämpat projekt med syfte att dels 
beskriva omfattningen av det spill och läckage av antibiotika, som förekommer vid svenska 
sjukhus, dels att ta fram exempel och förslag på åtgärder som kan vidtas för att minska 
omfattningen och spridning detta spill och läckage. En viktig del av detta projekt är därför en 
återkoppling av resultat till den undersökta och berörda målgruppen. Denna sammanfattning 
utgör en viktig del av denna återkoppling. 

Ytterligare återkopplingar är att hela projektet finns beskrivet i en slutrapport till AFA som 
finns tillgänglig på Umeå Universitetets webplats.1 Vi hänvisar till den rapporten för mer 
detaljer och referenser till annan litteratur på området. Vidare kommer den utvecklade mät-
metoden2 och resultatet av screeningundersökningen3 att publiceras i en internationell 
vetenskaplig tidskrift. Både mätmetoden och screeningundersökningen har också presenterats 
vid en vetenskaplig konferens om provtagning på ytor och hud i oktober 2010.4

För en bredare spridning av resultatet av detta projekt planeras, i samarbete med AFA, en 
riktad informationskampanj mot sjukvården i Svergie. En sådan kampanj kommer att omfatta 
dennna sammanfattning som redogör för de viktigaste erfarenherna från projektet men även 
en seminarieserie där resultaten presenteras i olika sjukvårdsregioner i Sverige diskuteras. 
Denna sammanfattning kommer även att skickas till miljö- och säkerhetsansvariga vid 
Landsting/Regioner och sjukhusen. 

 

Författarna riktar ett tack till AFA och de deltagande avdelningarna. Detta projekt hade inte 
varit möjligt att genomföra utan medverkan från de 21 deltagande vårdavdelningarna och inte 
utan finansiering från AFA.  

 

Umeå i november 2010 

Författarna 

                                                 
1 http://umu.diva-portal.org/smash/search.jsf 
2 Nygren O, Lindahl R. Development and validation of a method for screening spill and leakage of antibiotics on surfaces. Manuskript 
inskickat för publicering till Journal of ASTM International (JAI), 2010. 
3 Nygren O, Lindahl R. Screening of spill and leakage during compounding antibiotics in hospital wards. Manuskript inskickat för 
publicering till Journal of ASTM International (JAI), 2010. 
4 ASTM D22.4 Symposium on Surface and Dermal Sampling, San Antonio, Texas, USA,14-15 October, 2010. 



6 

 

 



7 

 

Innehållsförteckning 
 

Förord 5 

Innehållsförteckning 7 

Inledning 9 

Projektets syfte 10 

Projektets genomförande och resultat 10 

Fas1 - Screeningundersökning och metodutveckling 10 

Screeningundersökning 10 

Bedömning av kontamineringsnivåer och spridningsmönster. 13 

Beredningsystemens effekt på spill och läckage 16 

Fas 2 – Fördjupad studie för att identifiera åtgärder att minska spill och läckage 17 

Inventering, dokumentation och förslag till åtgärder 17 

Uppföljning av åtgärder 17 

Städning 17 

Fas 2 - Resultat 18 

Undersökning av städningens effektivitet 20 

Arbetsmiljöperspektiv 23 

Slutsatser 23 

 



8 

 

 



9 

 

Inledning 
 

Dagligen hanteras stora mängder läkemedel inom sjukvården. Totalt hanterades 231 milj defi-
nierade dygnsdoser (DDD) under 2006 inom sluten sjukhusvård. Spill och läckage uppstår vid 
all hantering av läkemedel. Det kan medföra att personalen blir exponerad för dessa läke-
medel. Speciellt hanteringen av toxiska läkemedel har uppmärksammats som ett arbetsmiljö-
problem inom sjukvården. Flera yrkesgrupper, t ex apotekare och sjuksköterskor hanterar 
läkemedel i olika arbetsmoment, t ex beredning och administrering av patientdoser. Under-
sköterskor kan exponeringas vid vård av behandlade patienter och lokalvårdare vid städning 
av läkemedels- och patientutrymmen. Exponering kan ske på olika sätt, t ex via andnings-
vägarna eller genom hudexponering.  

För hantering av cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt har Arbets-
miljöverket utfärdat en föreskrift. I föreskriften finns krav på att hantering av dessa läkemedel 
ska ske på ett sätt som inte medför hälsoskadlig exponering och att de hanteringssystem som 
används regelbundet ska testas för kontroll av eventuellt läckage. Olika testmetoder har 
utvecklats i Sverige och utomlands. De används för utvärdering av olika hanteringssystem för 
cytostatika. Att det sker läckage av cytotoxiska läkemedel vid beredning, administrering och 
vid omvårdnad av patienter har visats i flera studier. Projektgruppen har tidigare utvecklat en 
testmetod för kontroll av cytostatika spill och läckageoch har även genomfört ett projekt där 
exponering för cyklofosfamid (en aktiv komponent i flera vanligt förekommande cytostatika) 
undersökts. 

Hanteringen av antibiotika är också intressant att studera ur arbetsmiljösynpunkt. Antibiotika 
hanteras i avsevärt större volymer än cytostatika. Avsevärt fler vårdarbetare är också berörda 
av antibiotikahantering än av cytostatikahantering. Det finns däremot inga särskilda regler 
eller föreskrifter om hur hanteringen ska ske, för att skydda personalen för exponering. Det 
finns också rapporter om att sjukvårdspersonal har drabbats av bl a överkänslighetsreaktioner, 
allergier mm vid hantering av antibiotika. 

Metoder för analys av antibiotikasubstanser finns för farmakokinetiska studier och för analys 
av antibitikarester i bl a livsmedel. Det finns också flera studier av hur läkemedel sprids i den 
yttre miljön via avloppsvatten och ger negativa effekter på vattenlevande organismer. Det 
finns däremot inga studier av det spill och läckage som sker vid antibiotikahantering inom 
sjukvården då det i stort sett har saknats metoder lämpliga för denna typ av kontoller.  

Under senaste tiden har även risken för utveckling av resistenta bakteriestammar uppmärk-
sammats allt mer inom sjukvården. AFA har tidigare stött forskning kring resistenutveckling. 
I dessa studier har dock inte det spill och läckage som uppkommer vid normal hantering 
belysts. En bidragande orsak till resistensutveckling kan även vara det läckage och spill av 
antibiotika som sker vid normal hantering.  
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Projektets syfte 
 

Syftet med detta projekt har varit att: 

• undersöka hur stort spill och läckage som uppkommer av olika antibiotikasubstanser vid 
olika arbetssituationer där läkemedel med dessa substanser hanteras inom sjukvården  

• identifiera arbetsmoment som leder till stort spill och läckage 

• föreslå åtgärder som kan minska onödigt spill och läckage och därmed personalens expo-
nering samt undersöka effekten av dessa åtgärder 

 

 

Projektets genomförande och resultat 
 
Detta projekt har varit indelat i två faser. När projektet planerades var målsättningen att först 
genomföra en generell undersökning av spill och läckage av olika antibiotikasubstanser på ett 
antal vårdavdelningar på olika sjukhus. Fas två av projektet var att hitta arbetsmoment som 
leder till spill och läckage och även att hitta åtgärder som kan minska detta spill och läckage.  

 

Fas1 - Screeningundersökning och metodutveckling 

 

Screeningundersökning 

 

Beskrivning 
 

För att välja ut lämpliga ställen för screeningundersökningen genomfördes en inledande en-
kätundersökning, som skickades ut till 64 vårdavdelningar vid 42 sjukhus i norra halvan av 
Sverige för att undersöka vilka antibiotika som regelmässigt används och för att inbjuda int-
resserade avdelningar att delta i screeningundersökningen. De sjukhus som valdes ut var 
blandade universitetssjukhus, regionala och lokala sjukhus från Kiruna i norr till Norrköping i 
söder.  

Av de vårdavdelningar som fick enkäten svarade 36 och av dessa var kom 21 vårdavdelningar 
vid 16 sjukhus att vara med i screening undersökningen. De deltagande avdelningarna var i 
huvudsak infektions-, hematologi-, intensivvårds- och allmänmedicinska avdelningar.  

Enkäten visade att de mest frekventa substanserna var Ciprofloxacin, som noterades på alla 
avdelningar, Metronidazol, som fanns på 19 av 21 avdelningar. Doxycyklin, Flukonazol, och 
Trimetoprim angavs också som substanser i frekvent använda antibiotika. Samtliga av dessa 
substanser analyseras i screeningmetoden.  

Screeningundersökningen genomfördes under försommaren och hösten 2008 genom besök 
vid samtliga deltagande vårdavdelningar. Vid besöket dokumenterades lokalerna, den 
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utrustning som användes för beredning samt arbetssätt och rutiner. Ungefär 10 avstryksprov 
togs från olika ytor på respektive avdelning. Prover togs främst på ytor i läkemedelsrum 
(hyllor, bänkar, golv), sköljrum (avfallsbehållare, diskbänkar, golv) och patienttoaletter 
(toasits, golv).  

Parallellt med screeningundersökningen utfördes även en metodutveckling för att öka antalet 
antibiotikasubstanser som kan analyseras med analysmetoden. Metoden innebär att avstryks-
prov upparbetas med extraktion och därefter analyseras med HPLC-MS/MS. Baserat på 
enkätundersökningen  och de antibiotiska ämnen som redan ingick i metoden undersöktes 
totalt 26 olika antibiotikasubstanser för samtidig analys. Totalt ingår nu tolv olika antibiotika 
substanser i screeningmetoden. Bland dessa finns flera substanser som ingår av de mest 
frekvent använda antibiotikapreparaten. Fem av substanserna ingår normalt endast i anti-
biotika i tablettform medan sju ingår antibiotika som finns i både tablettform och för infusion. 
Dessa antibiotikasubstanser tillhör även flera olika huvudgrupper av antibiotikasubstanser, bl 
a cefalosporiner, fluorokinoloner, nitroimidazoler och tetracykliner.  

Provtagningsförfarandet har testats för de tolv antibiotiska substanser som ingår i metoden. 
för laminatskiva, glas, plastmatta och rostfritt stål och alla 12 substanser kan analyseras i kon-
centrationer ner till 0,01 ng/cm2.  

 

Resultat 
 

Vid screeningen togs totalt 206 prover på 21 vårdavdelningar vid 16 olika sjukhus. I samtliga 
dessa prov har tolv olika antibiotikasubstanser analyserats. Resultatet av screeningundersök-
ningen finns sammanfattad i tabell 1.  

Ciprofloxacin var den substans som förekom i flest antal prov och på samtliga vårdavdelnin-
gar. Det är en substans som förekommer i läkemedel i både tablettform och för infusion. Cip-
rofloxacin förekom även i minst ett prov >10 ng/prov på 21 avdelningar. Andra substanser 
som fanns i mängder >10 ng/prov på många avdelningar var Metronidazol (19 avd), Flucona-
zol (17 avd), Trimetoprim (15 avd). Alla tre förekommer i antibiotika i både tablettform och 
för infusion. 

Metronidazol hade det högsta medelvärdet på 2,4 ng/cm2 och det högsta medianvärdet, som 
var 0,061 ng/cm2, samt det näst högsta individuella mätvärdet på 205 ng/cm2. Trimetoprim 
visade det högsta individuella mätvärdet som var 340 ng/cm2 och det näst högsta medelvärdet 
på 1,92 ng/cm2. Det näst högsta medianvärde var 0,022 ng/cm2 och uppnåddes för Doxycyk-
lin. Diaveridin var den substans som visade både lägsta medelvärde på 0,002 ng/cm2 och 
medianvärde på <0,001 ng/cm2. 

Det är också intressant och viktigt att notera att substanser, som uppges att de enbart hanteras 
i tablettform  också kan påvisas. Det innebär att vid hantering av tabletter, t ex vid delning och 
dosering i bägare eller dosett, så sprids partiklar med aktiva läkemedelssubstanser från läke-
medlen. Man måste således även beakta hantering av tabletter för att effektivt minska spill 
och läckage av antibiotika.  
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Tabell 1. Sammanfattning av samtliga data från alla undersökta avdelningar.  
IR – inte registrerad i något läkemedel (FASS 2009); Läkemedelen administreras som: I – 
infusion (pulver för lösning); T – Tabletter; P – pulver för oral suspension 
 
Antibiotika substans Parameter Värde  Kommentar 

Cefadroxil Medelvärde (ng/cm2) 0,028 T 

 Median (ng/cm2) 0,006  

 Intervall (ng/cm2) < 0,001 – 0,595  

 Antal ställen (> 10 ng/prov i något prov) 9  

 Antal prov (påvisbart) 161  

Cefalexin Medelvärde (ng/cm2) 0,006 T; P 

 Median (ng/cm2) 0,004  

 Intervall (ng/cm2) < 0,001 – 0,070  

 Antal ställen (> 10 ng/prov i något prov) 2 MInst antal ställen 

 Antal prov (påvisbart) 152  

Ciprofloxacin Medelvärde (ng/cm2) 1,702 I; T; P; Fanns i minst ett prov 

 Median (ng/cm2) 0,048 på alla ställen  

 Intervall  (ng/cm2) 0,1 – 313  

 Antal ställen (> 10 ng/prov i något prov) 21 Flest antal ställen 

 Antal prov (påvisbart) 203  

Demeclocycline HCl Medelvärde 0,037  

 Median 0,013  

 Intervall (min – max) < 0,001 – 1   

 Antal ställen (> 10 ng/prov i något prov) 9  

 Antal prov (påvisbart) 199  

Doxycyklin Medelvärde (ng/cm2) 0,073 I; T 

 Median (ng/cm2) 0,022 Näst högsta medianvärde 

 Intervall  (ng/cm2) < 0,001 – 0,9  

 Antal ställen (> 10 ng/prov i något prov) 13  

 Antal prov (påvisbart) 204  

Enrofloxacin Medelvärde (ng/cm2) 0,015 IR 

 Median (ng/cm2) 0,007  

 Intervall (ng/cm2) < 0,001 – 0,15  

 Antal ställen (> 10 ng/prov i något prov) 2 Minst antal ställen 

 Antal prov (påvisbart) 192  
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Tabell 1. Sammanfattning av samtliga data från alla undersökta avdelningar, forts. 
 
Antibiotika substans Parameter Värde  Kommentar 

Flukonazol Medelvärde (ng/cm2) 0,58 I; T 

 Median (ng/cm2) 0,009  

 Intervall (ng/cm2) < 0,001 – 76  

 Antal ställen (> 10 ng/prov i något prov) 17  

 Antal prov (påvisbart) 202  

Metronidazol Medelvärde (ng/cm2) 2,4 I; T; P; Högsta medelvärdet 

 Median (ng/cm2) 0,061 Högsta medianvärde 

 Intervall  (ng/cm2) < 0,001 – 205 Näst högsta värdet 

 Antal ställen (> 10 ng/prov i något prov) 19 Näst flest ställen 

 Antal prov (påvisbart) 202  

Norfloxacin Medelvärde (ng/cm2) 0,041 T 

 Median (ng/cm2) 0,016  

 Intervall  (ng/cm2) < 0,001 – 0,55  

 Antal ställen (> 10 ng/prov i något prov) 11  

 Antal prov (påvisbart) 178  

 Ofloxacin Medelvärde (ng/cm2) 0,031 T 

 Median (ng/cm2) 0,011  

 Intervall  (ng/cm2) < 0,001 – 0,8  

 Antal ställen (> 10 ng/prov i något prov) 11  

 Antal prov (påvisbart) 202  

Trimetoprim Medelvärde (ng/cm2) 1,92 I; T; P; Näst högsta medelvärde 

 Median (ng/cm2) 0,007  

 Intervall (ng/cm2) < 0,001 – 340 Högsta värdet 

 Antal ställen (> 10 ng/prov i något prov) 15  

 Antal prov (påvisbart) 181  

 

 

Bedömning av kontamineringsnivåer och spridningsmönster.  

 

Beskrivning 
 

För att lättare kunna jämföra olika resultat från screeningen har kontamineringsnivån vid de 
olika avdelningarna klassificeras. Klassificeringen av avdelningarna är bedömd utifrån nedan-
stående kriterier: i) antal funna antibiotikasubstanser, ii) antal prov med någon antibiotika 
substans, iii) kontamineringsnivåerna.  

En annan viktig aspekt är hur läkemedlet hanteras på avdelningen, d v s om det bereds till 
infusionspreparat eller enbart hanteras som tabletter. Fem av de substanser som ingår i 
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undersökningen förekommer endast i läkemedel i tablettform och sju finns i läkemedel som 
finns eller har funnits både som tablett och för infusion/injektion.  

Klassificeringen är indelad i 4 klasser: Låg (-), Medel (0), Hög (+) och Mycket hög (++). 
Beroende på antal substanser, antal platser och kontamineringsnivå erhöll varje avdelning 
poäng för respektive kriterium. Summan av poängen gav sen den slutliga klass avdelningen 
placerades i. Indelningen är gjord relativt utifrån erhållna data, d v s poängintervallet mellan 
lägsta poäng och högsta poäng är indelad i fyra lika stora intervall.  

Data har även analyserats för att se om det finns några utskiljbara mönster i spridningen av 
spill och läckage av antibiotika. Vid denna analys har olika aspekter beaktats som t ex olika 
källor till spill och läckage, hur stor och var har spridning skett i lokalerna, d v s vilka sekun-
dära ytor har förorenats, hur stora är nivåerna av spillet och läckaget, om det finns skillnader i 
hantering av olika läkemedel (t ex beredning av infusionspreparat eller hantering av tabletter) 
kan dessa också ses i kontamineringsdata. 

 

Resultat  
 

I Tabell 2 sammanfattas den klassificeringen som gjordes av de avdelningar som ingick i 
screeningundersökningen. Den visar att av de 21 deltagande avdelningarna så bedömdes fyra 
avdelningar ligga på Låg nivå, sex på Medel nivå, åtta på Hög nivå och tre på Mycket hög 
nivå. Det visar att mer än 50% (11 av 21) av avdelningarna hade en föroreningsnivå som var 
Hög eller Mycket hög.  
Med en helhetsbild av data från alla provplatser vid alla avdelningar kunde tre olika sprid-
ningsmönster urskiljas. Dessa mönster skiljer sig främst åt beroende på hur spill och läckage 
sprids i lokalerna. 

 

Mönster 1  
Litet spill och läckage sker på primära ytor vid beredningsplatsen som t ex på beredning-
bänk/box, avfallsbehållare etc. Ingen eller obetydlig spridning till sekundära ytor, som bänkar 
intill eller golvet i beredningsrum samt till andra utrymmen. 

Spridningsmönster 1 indikerar att man har ett ändamålsenligt arbetssätt så att endast mindre 
spill och läckage uppkommer. Vidare har man även bra rutiner för rengöring och städning 
vilket förhindrar att det spill och läckage som ändå uppkommer sprids i lokalerna. 

 
Mönster 2  
Större spill och läckage kan påvisas på primära ytor vid beredningplatsen som på beredning-
bänk/box, avfallsbehållare men även en substantiell spridning till sekundära ytor som intillig-
gande arbetsbänkar, golv och läkemedelshylla. Ofta påträffas även spill och läckage i skölj-
rum och patienttoaletter. 

Detta mönster indikerar att spill och läckage ofta uppkommer samt att de rutiner man har för 
rengöring och städning inte riktigt räcker till för att förhindra att det uppkomna spillet sprids i 
lokalerna. 
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Tabell 2. Klassificering av kontamineringsnivån vid de undersökta vårdavdelningarna. 
Klassnivåerna är: låg(-), medel (0), hög (+) samt mycket hög(++). Klassificeringskriterierna 
beskrivs i texten. 
 

Sjukhus Avdelning Klass 
1 Intensivvård + 
1 Kirurgi ++ 
2 Hematologi + 
2 Infektion + 
3 Kirurgi 0 
4 Intensivvård 0 
5 Hematologi 0 
6 Hematoligi/onkologi + 
7 Infektion - 
7 Hematologi + 
8 Allmän vårdavd + 
9 Infektion 0 
9 Hematologi + 

10 Infektion 0 
11 Infektion - 
12 Kirurgi - 
13 Allmän vårdavd - 
14 Hematologi ++ 
14 Infektion 0 
15 Allmän vårdavd ++ 
16 Allmän vårdavd + 

 
 

Mönster 3  
Stora spill och läckage förekommer och är spridda till både primära och sekundära ytor. Ofta 
finns större kontamineringsnivåer på de sekundära ytorna, t ex på diskbänk och golv, i skölj-
rum eller patienttoaletter. 

Förekomst av detta spridningsmönster indikerar att det arbetssätt man använder medför 
regelmässigt spill och läckage. Vidare pekar resultatet på att de rutiner som finns för städning 
och rengöring inte klarar att hålla efter det spill som uppkommer utan att det sprids runt i 
lokalerna. 

De avdelningar som klassificerats som låga visade i stort sett uteslutande spridningsmönster 1. 
Avdelningar som klassificerats som mycket höga visade alla spridningmönster 3. Även 
huvuddelen av de avdelningar som klassificerats som höga visade på spridningsmönster 3. De 
flesta av de avdelningar som klassificerats som medel visade på spridningsmönster 2.  
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Beredningsystemens effekt på spill och läckage 

Beskrivning 
 

En jämförelse av klassificeringsresultatet med den utrustning man uppgett att man använder 
för beredning visar på en tydlig trend. Av de ingående avdelningarna var det fyra som uppgav 
att man använde någon form av slutet system5 för beredning av antibiotika. Vid tre avdelnin-
gar uppgavs att man regelmässigt använde enbart en luftningskanyl utan något filter eller 
mjölkningsteknik för avluftning. Vid de övriga avdelningarna använde man någon form av 
kanyl eller spike med filter6

 

 för luftning av läkemedelsampullerna.  

Resultat 
 

Figur 1 visar resultatet av denna jämförelse. Av de sex avdelningar, som hade lägst spill och 
läckage återfanns de fyra avdelningar som använde någon form av slutet system för beredning 
av antibiotika. På motsvarande sätt återfanns de tre avdelningar som enbart använde luftnings-
kanyl utan filter bland de sex avdelningar som hade de högsta nivåerna av spill och läckage 
vid screeningundersökningen.  

 

 
 
Figur 1. Klassificering av avdelningar i jämförelse med använd beredningsystem. 
Klassificering i nivåerna (Låg, Medel, Hög och Mycket hög) beskrivs i texten. 

                                                 
5 t ex PhaSeal™ eller Tevadaptor™ 
6 t ex Braun Mini-spike™ 
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Denna jämförelse visar således att det spill och läckage som uppkommer vid beredning kan 
minskas signifikant om man använder slutna system7

 

 för beredning. Datamaterialet är däre-
mot inte så omfattande att man med statistisk säkerhet kan värdera olika produkter mot 
varandra. Det finns således fog för att överväga användning av slutna system vid beredning av 
antibiotika för att minska det spill och läckage som förekommer till obetydliga nivåer. 

 

Fas 2 – Fördjupad studie för att identifiera åtgärder att minska spill 
och läckage 

 

Inventering, dokumentation och förslag till åtgärder 
 

Fas 2 av projektet avsåg en fördjupad studie av hur spill och läckage uppstår och kan minskas. 
Från resultatet av Fas 1 utvaldes tre avdelningarna (Sjukhus 1, Kirurgiavdelning, Sjukhus 14, 
Hematologiavdelning samt Sjukhus 15, Allmän vårdavdelning) för  Fas 2. Dessa avdelningar 
besöktes igen under hösten 2009.  Vid besöket följdes och dokumenterades arbetssättet för 
beredning av antibiotikapreparat för administrering via bolusinjektion eller infusion. Efter 
genomgång av arbetssätt följde en gemensam diskussion om lämpliga förändringar av 
arbetssätt och/eller utrustning. Därefter fick avdelningarna tid att arbeta med implementering 
av de föreslagna förändringarna under några månader.  

 

Uppföljning av åtgärder 
 

För att följa upp effekten av de föreslagna förändringarna genomfördes en förnyad screening-
provtagning efter ca 2 mån på dessa tre avdelningarna i syfte att se om de föreslagna för-
ändringarna gett önskad effekt. Denna uppföljande screening utfördes i februari 2010. Baserat 
på resultatet av denna screening klassificerades åter avdelningarna enligt samma bedömnings-
grund som vid den första secreeningundersökningen. Effekten av de föreslagna åtgärdena 
bedöms från skillnaderna i föroreninganivåer och klassificering av de tre avdelningarna mel-
lan före och efter åtgärderna införts. 

 

Städning  
 

Generellt gäller att i läkemedelsrummet städar och rengör sjuksköterkorna normalt bänkar, 
hyllor mm. Golvet däremot städas av städpersonal. Vid de avdelningarna, som ingick i den 
fördjupade studien, erbjöds möjligheten att även undersöka effekten av golvstädning och 
rengöring av arbetsbänkar. Genom att ta avstryksprov både omedelbart före och efter städning 
                                                 
7 t ex PhaSeal™ eller Tevadaptor™ 
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av golvet i läkemedelsrummet respektive rengöring av arbetsbänkar kan effekten av städnin-
gen och rengöring undersökas. 

 

Fas 2 - Resultat 
 

Förslag till åtgärder  
 

Exempel på förslag till förändringar av arbetssätt och material för att minska spill och läckage 
var:  

• Använd engånghandskar vid beredning. Det minskar risken för hudexponering. 

• Gör antibiotikaberedningar på ett underlägg med plastad undersida (t ex undersöknings-
underlägg), som kastas efter varje beredning. Eventuellt spill samlas då upp på under-
lägget och sprids då inte lika lätt i lokalerna.  

• Vid fyllning av slangar i infusionssystem, håll slagens mynning över underlägget så att ev 
spill hamnar på underlägget och inte på golv eller bänkar. 

• Vid användning av antibiotika i färdiga infusionspåsar, fyll slangar till aggregatet först 
med koksaltlösning innan anslutning till infusionspåsen istället för att fylla med läke-
medelslösningen från infusionspåsen. 

• Använd blandningsaggregat för glasampuller. Det minskar risken för spill och läckage 
från den öppna ampullen. 

• Överväg att använda någon typ av slutet system. Denna studie visar att slutna system ger 
mindre spill och läckage. 

• Tänk på att hantering av tabletter även kan leda till att antibiotikasubstanser sprids. Vid 
hantering av tabletter, t ex vid delning eller dosering i dosett, använd engångshandskar 
och håll till på underägg med plastad undersida. Kasta handskar och underlägget när 
arbetsmomentet är slutfört. 

• Byt engångshandskar innan man lämnar läkemedelsrummet med läkemedel. Det minskar 
risken att antibiotika sprids via förorenade handskar. 

• Förbered infusionspåsar och sprutor så mycket som möjligt i läkemedelsrummet. Det 
minskar risken för spill och läckage i vårdsalen. 

• Torka omedelbart upp synligt spill både på bänkar och golv samt torka efter med vatten 
och rengöringsmedel före ev spritrengöring. Alternativt använd rengöringssprit,8

• Rengör bänkytor mm med vatten och rengöringsmedel före eventuell desinficering med 
70-% spritlösning. Alternativt, använd rengöringssprit med tensid,

 som ger 
både rengöring och desinficering. Läkemedelsrester som ligger kvar och torkar in är be-
tydligt svårare att tvätta bort. 

9

                                                 
8 t ex M-Ytdes45+® 

 som både rengör och 
desinficerar. Läkemedel löser sig bättre i vatten än 70-% spritlösning och rengöring med 
vatten eller tvättsprit är effektivare. 

9 t ex M-Ytdes45+® 
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En viktig aspekt för att minska spridning av spill och läckage är en effektiv och ändamålsenlig 
städning. Det finns påtagliga svårigheter att tvätta bort spill och läckage av olika läkemedel. 
Tas spill och läckage om hand så snabbt som möjligt är det lättare att rengöra. Har spill och 
läckage fått torka in är det avsevärt svårare att tvätta bort. 

Patienter som står under behandling utsöndrar stora ofta mängder läkemedel och förorenings-
nivåer med läkemedel finns ofta i patientutrymmen. Särskilt patienttoaletter har visat sig ha 
höga nivåer. 

Städning och rengöring inom sjukvården är idag mycket inriktad på aseptik och att förhindra 
spridning av bakterier. Däremot saknas ofta bra information om hur man på ett ändamåls-
enligt sätt tar hand om spill och läckage av läkemedel. Det är därför viktigt att den personal 
som städar får korrekt information och utbildning för att städa på ett ändamålsenligt sätt.   

De flesta läkemedel löser sig bättre i vatten än sprit. Det är därför viktigt att rengöra med 
vatten före man tvättar med decinficerande sprit (70%). Vid städning av utrymmen där 
läkemedelsspill kan väntas förkomma bör golven våttorkas två gånger med byte av mopp 
alternativit att moppen sköljs mellan torkningarna. Övriga ytor bör rengöras på samma sätt 
som beredningbänkar (se ovan). Speciellt patienttoaletter är lokaler där det är viktigt med 
noggrann städning, speciellt toalettstol, sittring och handfat. Tvättsprit med tensid10

 

 är 
produkter som ofta ger bra rengöringseffekt. 

Effekter av föreslagna åtgärder 
 

För att validera effekten av föreslagna åtgärder genomförs i samverkan med arbetsplatserna 
några lämpliga åtgärder. Med en efterföljande mätning med avstryksprov undersöks effekten 
av dessa åtgärder.  

Vid den uppföljande screeningen klassificerades Sjukhus 1, Kirurgiavdelningen till nivå Hög, 
vilket innebär en säkning från nivå Mycket hög vid den första screeningen. I samtliga prov 
fanns minst en antibiotikasubstans. Tio olika antibiotika substanser kunde påvisas mot sju vid 
den första screeningen, vilket resulterade i klassificeringsnivå Hög. Nivåerna av antibiotika-
substanser var dock avsevärt lägre än vid den första screeningen. Huvuddelen av proven låg 
på nivåer under 0,1 ng/cm2. Endast Metronidazol kunde påvisas i nivå över 0,5 ng/cm2 i två 
prover.  

Även vid Sjukhus 14, Hematologi, hade en förbättring uppnåtts. I nio av tio prov fanns minst 
en antibiotikasubstans. Endast fyra olika antibiotikasubstanser kunde påvisas mot sex vid den 
första undersökningen. Ingen av substanserna fanns vid nivåer över 0,5 ng/cm2 i något av 
proven. Detta medförde en klassificering i klass Medel jämfört med klass Mycket hög vid den 
första undersökningen. 

Tolv av proven vid Sjukhus 15, Allmän vårdavdelning, visade på förekomst av antibiotika vid 
den uppföljande undersökningen. Nio olika antibiotika substanser kunde påvisas mot sex vid 
den första screeningen. Huvuddelen av proven visade på nivåer under 0,1 ng/cm2. Nivåerna 
var således avsevärt lägre än vid den första screeningen. Avdelningen klassificerades ändå 
som Hög jämfört med Mycket hög vid den första undersökningen. Främsta orsaken till detta 
var det stora antalet antibiotikasubstanser som påvisades. 

Resultaten från den uppföljande screeningundersökningenvisar att det vid samtliga tre avdel-
ningar fanns mindre mängd antibiotikasubstanser i proven jämfört med den första undersök-

                                                 
10 t ex M-Ytdes45+® 
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ningen. Det är främst på de ytor där nivåerna var höga vid den första undersökning, som visa-
de på lägre nivåer. Flera av de förslagna åtgärderna hade blivit införda. Vid alla tre avdelnin-
garna använde man handskar vid beredning som byttes när beredningen var klar. Man gjorde 
beredningen på ett underlägg med plastad undersida, som kastades efter att beredningen eller 
beredningsomgången var klar. Ytorna rengjordes med M-Ytdes45+® istället för 70% spritlös-
ning. Ingen av avdelningarna hade däremot bytt till slutet system för beredning av antibiotika.  

Resultatet visar att de vidtagna åtgärderna gett viss effekt. Enkla åtgärder kan bidra till att 
minska det spill och läckage av antibiotika som uppkommer vid beredning och annan han-
tering av läkemedlen. Screeningundersökningen i fas 1 av projektet visade att det går att 
uppnå i det närmaste obetydliga nivåer av spill och läckage. Det finns därför fortfarande 
möjlighet på avdelningarna att fortsätta diskutera hur man säkrast ska hantera antibiotika för 
att ytterligare minska det spill och läckage som förekommer till obetydliga nivåer, t ex med 
slutna system.  
Vid besöken till avdelningarna under fas 2 i projektet visade personalen även att man blivit 
medveten om att spill och läckage kan utgöra ett problem. Denna medvetenhet kan bidra till 
att ge en mer instiktsfull inställning till detta, vilket kan påverka den enskildes arbetssätt i 
positiv riktning.  

 
 

Undersökning av städningens effektivitet 
 

För att undersöka städningens effektivitet togs avstryksprover på olika ytor omedelbart före 
och efter normal städning och rengöring av läkemedelsrum och patienttoaletter. Alla tre av-
delningar hade, enligt de föreslagna förändringarna, infört rengöring av bänkar med tvätt-
sprit11

Vid Sjukhus 1, Kirurgiavdelning, genomfördes enbart en begränsad jämförelse av golvet i 
läkemedelsrummet. Fem olika antibiotikasubstanser kunde påvisas i proven. Resultatet visar 
att det efter städning finns i stort sett lika mycket antibiotikasubstanser kvar på golvet som 
före städningen.  

 och beredning av infusionspreparat gjordes på engångsundelägg med plastad under 
sida. Man hade också infört filter-spike för luftning, men ingen av avdelningar hade prövat 
använda något slutet beredningssystem. I samtliga fall städades golven med fuktad mopp som 
byttes mellan städning av golv i olika utrymmen eller då den blivit synligt smutsig. Den re-
kommenderade dubbleringen av våttorkning hade inte införts vid någon av avdelningarna. 
Inte heller hade städningsfrekvensen ökats på. Läkemedelsrum och patienttoaletter städades 
av städpersonalen en gång om dagen. Enligt gällande handbok förväntas sjukvårdspersonalen 
på avdelningen städa bort synligt spill däremellan. Resultatet av undersökning redovisas i 
Tabell 3. 

Jämförelsen vid Sjukhus 14, Hematologiavdelning, omfattade golven i läkemedelsrummet och 
en patienttoalett samt två beredningsbänkar i läkemedelsrummet. På golvet i läkemedelsrum-
met påvisades fyra antibiotika substanser och två eller tre substanser på övriga ytor. Även här 
visar resultatet att det finns antibiotika kvar efter regöringen. På bänkarna fanns 50 – 70 % av 
antibiotikasubstanserna kvar efter rengöring. På patienttoalettens golv fanns lika mycket anti-
biotikasubstanser kvar efter städning och ca 50 % av antibiotikasubstanserna fanns kvar på 
golvet i läkemedelsrummet efter städning.  

                                                 
11 M-Ytdes45+® 
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Vid Sjukhus 15, Allmän vårdavdelning, togs prov togs på två ställen på golvet i läkemedels-
rummet samt på golvet i en patienttoalett. Vidare togs prov på beredningsbänkar både på ytor 
som rengjorts med vatten respektive vanlig sprittvätt. Vid golvrengöringen försvann någon 
substans, t ex Ciprofloxacin, men samtidigt dök några annan upp efter städning, t ex Cefa-
lexin. Nivåerna sänktes marginellt för enstaka substanser, t ex Diaveridin och Metronidazol. 
Samtidigt ökade nivån något efter golvstädning för andra substanser, t ex Trimetoprim. Ren-
göring av arbetsbänkarna gav ett mer osäkert resultat. Endast två substanser påvisades före 
rengöring, medan det efter vattenregöring fanns fem mätbara substanser och efter sprittvätt 
med M-Ytdes® fanns fyra mätbara substanser i respektive prov.  

Vid den jämförande provtagningen tas prov från samma ställe (t ex golvet) på två intillig-
gande ytor. Om det förekommit små lokala spill kan de finnas på en av dessa ytor men inte 
den andra. Det kan förklara varför vissa substanser kan finnas i ett prov men inte det andra.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de städ och rengöringsmetoder som används bör 
förbättras för att effektivt avlägsna spill och läckage av antibiotika. Rengöring av bänkytor 
med bara vatten och rengöringsmedel eller vatten/sprit med tensid har visats sig fungera bättre 
än bara sprittvätt. Med dubblerad torkning förbättras effekten. Dubblerad våttorkning av golv 
med byte av mopp användes dock inte vid detta tillfälle, då ingen av avdelningarna hade in-
fört detta som normal städrutin. Det kan vara ett enkelt sätt att få effektivare rengöring, speci-
ellt om man har med ett rengöringsmedel vid den första torkningen. Det finns således anled-
ning att vidare undersöka olika rengörings- och städmetoder för att uppnå bästa effekt. Städ-
metoderna är ganska likartade vid de flesta sjukhus i Sverige. Det kan därför vara motiverat 
att göra en samordnad studie för att utveckla lämpliga städmetoder för rengöring av lokaler 
där man kan förvänta sig att det finns spill och läckage av antibiotika.  
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Tabell 3. Effekt av städning och rengöring. Påvisade antibiotika substanser på ytor före och efter normal städning.  
Alla värden anges som ng/cm2, Ed – ej detekterad. 
 

Antibiotika-substans 

Sjukhus 1 Kirurgiavdelning Sjukhus 14 Hematologiavdelning Sjukhus 15, Allmän vårdavdelning 

Golv läkemedelsrum Golv läkemedelsrum Bänk vänster Bänk höger Golv Patienttoalett Golv 1 läkeme-dels-rum Golv 2 Läkemedelsrum Golv patienttoalett Beredningsbänk 

Före städ Efter städ Före städ Efter städ Före städ Efter städ Före städ Efter städ Före städ Efter städ Före städ Efter städ Före städ Efter städ Före städ Efter städ Före tvätt vattentvätt Sprittvätt 

Cefalexin Ed Ed 0,03 0,03 0,03 0,026 0,03 0,03 0,03 0,04 Ed 0,14 0,09 0,04 ed 0,01 ed 0,02 ed 

Ciprofloxacin 0,01 0,01 Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed 0,04 Ed 0,03 0,02 0,11 Ed ed 0,19 0,10 

Diaveridin Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed 0,01 0,05 0,08 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 

Enrofloxacin 0,02 Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed 

Flukonazol 0,06 0,06 0,16 0,06 Ed Ed 0,05 0,01 0,24 0,22 Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed 

Metronidazol 0,77 0,82 0,05 0,01 Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed 0,01 Ed 0,19 Ed Ed 0,12 0,20 

Norfloxacin Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed 0,03 0,02 0,02 0,01 Ed Ed Ed Ed Ed 

Trimetoprim 0,07 0,10 0,10 0,05 0,02 0,01 0,07 0,05 0,21 0,32 0,06 0,08 0,08 0,11 0,01 0,02 0,08 0,04 0,02 

 



23 

 

 

Arbetsmiljöperspektiv 
 

Resultatet av detta projekt visar att det normalt förekommer spill och läckage av antibiotika i 
icke obetydliga mängder. Screeningundersökningen visade däremot också att det går att han-
tera antibiotika inom sjukvården med obetydligt spill och läckage. Lägst spill och läckage 
förekom vid de avdelningar där man använde någon form av slutet system12

Arbetsmiljöverket föreskift om hantering av cytostatika och andra läkemedel med bestående 
toxisk effekt omfattar även vissa antibiotikaläkemedel bl a samtliga penicilliner, vissa β-lakta-
mer och samtliga cefalosporiner. Antibiotikasubstanser som tillhör gruppen cefalosporiner är t 
ex Cefdroxil och Cefalexin. Båda dessa är också exempel på substanser som analyserats i 
detta projekt. Resultatet visar att det förekommer spill och läckage av dessa substanser.  

 för beredning av 
antibiotika.  

Enligt föreskriften ska hanteringen av läkemedlen ske så att personalen inte utsätts för expo-
nering för dessa läkemedel. Vidare ska de system som används för beredning regelbundet 
kontrolleras för läckage. Sporadiska kontroller har då och då genomförts, men i dag sker inga 
regelbundna kontroller av spill och läckage. Ur arbetsmiljösynpunkt finns det således anled-
ning att på lokal nivå mer systematiskt kontrollera det spill och läckage som sker. Visar en 
sådan kontroll att det regelmässigt förekommer spill och läckage av antibiotikasubstanser och 
som personalen blir exponerad för, så bör man mer generellt överväga att övergå till att an-
vända slutna system för berening av antibiotika eller åtminstone till de antibiotika som inne-
håller de substanser som listas Arbetsmiljöverkets föreskrift. I början av 2011 väntas en pro-
dukt för kontoll av spill och läckage av antibiotika komma ut på marknaden. 

 

 

Slutsatser 
 

Den metod som användes i denna undersökning är effektiv och ger snabbt en bred bild av det 
spill och läckage som förekommer. Med analys av tolv olika antibiotikasubstanser, där flera 
av dessa ingår i de vanligaste antibiotikaläkemedlen idag, kan metoden ge bra överblick av 
spill och laäckage vid de flesta vårdsituationer där antibiotika hanteras. 

Screeningundersökningen visade att det förekommer spill och läckage av antibiotika. Vid 
samtliga avdelningar som ingick i undersökningen påvisades minst en antibiotikasubstans i 
minst ett prov vid varje avdelning. De substanser som påvisades i högsta nivåer ingår i de 
läkemedel som används frekvent och både för infusion och som tabletter, men även substan-
ser som bara ingår i läkemedel i tablettform kunde påvisas. Det innebär att även hantering av 
tabletter måste beaktas vid bedömning av spill och läckage av antibiotika samt för bedömning 
av personalens exponeringsrisker. 

De avdelningar som ingått i studien kunde klassificeras i fyra olika grupper bereonde på om-
fattningen av spill och läckage av antibiotika. Vid denna klassificering beaktades antal påvi-
sade substanser, antal prov med påvisade substanser samt storleken på föroreningsnivåerna. 

                                                 
12 t ex PhaSeal™ eller Tevadaptor™ 
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Tre av den 21 avdelningarna klassificerades som Mycket hög, åtta som Hög, sex som Medel 
och fyra som Låg. 

Olika beredningsystem påverkar omfattningen av spill och läckage. Användning av slutet sys-
tem bidrar effektivt till minskat spill och läckage, medan använding av luftningsystem utan 
filter leder till stort spill och läckage. De tre avdelningar som använde slutet system blev 
klassificerade bland de fem avdelningar som klassificerades lägst. Samtidigt blev de tre 
avdelningar som använde öppet luftsningsystem klassificerade bland de fem avdelningar med 
högst klassificering. 

Enkla åtgärder, som att använda engånghandskar och engångsunderlägg vid beredningar och 
kasta dessa direkt när beredningen är slutförd samt att använda tvättsprit med tensid för att 
rengöra bänkar istället för enbart 70 % spritlösning, bidrar till att minska att spill och läckage 
uppkommer och sprids. Vid alla avdelningar som deltog i den fördjupade undersökningen 
hade nivåerna av antibiotikasubstanser minskat efter att man infört åtgärder för att minska 
spill och läckage. Screeningundersökningen i fas 1 visade dock att det går att uppnå i det när-
maste obetydliga nivåer av spill och läckage. Det finns därför fortfarande behov av att inom 
sjukvården diskutera hur man säkrast ska hantera antibiotika för att minska det spill och 
läckage som förekommer till obetydliga nivåer, t ex med slutet beredningssystem. 

Städ- och rengöringsmetoderna behöver förbättras då mätningar före och efter städning visar 
att bara en mindre del av det spill och läckage som uppkommer tvättas bort med dagens meto-
der. Städmetoderna är ganska likartade vid de flesta sjukhus i Sverige. Det kan därför vara 
motiverat att göra en samordnad studie för att utveckla lämpliga städmetoder för rengöring av 
lokaler där man kan förvänta sig att det finns spill och läckage av antibiotika. 

Flera av de substanser, som påvisats i screeningundersökningen, omfattas av Arbetsmiljöver-
kets föreskrift om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt. Enligt 
föreskriften ska hanteringen av dessa läkemedel ske så att personalen inte exponeras för dessa 
läkemedel. Vidare ska de system som används för beredning regelbundet kontrolleras avseen-
de spill och läckage, vilket inte sker idag. Ur arbetsmiljösynpunkte är det därför motiverat att 
mer systematiskt kontrollera spill och läckage. Om spill och läckage regelmässigt påvisas bör 
man överväga att införa slutna system för hantering av antibiotika eller åtminstone de preparat 
som innehåller substanser som omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrift. 
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