
Ökad medvetenhet om
sepsis kan rädda liv
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Hjälp till att förebygga sepsis redan idag. Besök www.tork.se/whhd 
för att läsa mer och ladda ner material om kampanjen Think.Act.Care. 

Hur man kan förebygga sepsis i vården genom 
lämplig handhygien är därför temat för årets 
World Hand Hygien Day, som initieras av Värld-
shälsoorganisationen WHO och POPS (Private 
Organization for Patient Safety). Handhygien är 
en del av olika insatser som visat sig förhindra 
sepsis. 

Eftersom sepsis är kroppens svar på en 
infektion, är det första förebyggande steget 
att se till att patienten inte initialt utvecklar en 
infektion. Att ha uppsikt och tidigt upptäcka 
infektioner genom att vara proaktiv och iden-
tifiera högriskpatienter, kan vara livsavgörande 
insatser. Genom förebyggande vård kan du 
öka patientens allmänna hälsa och kroppens 
förmåga att läka. Enkla åtgärder innefattar att 
säkerställa att patienterna är vaccinerade och 
att behandla sår, särskilt hos högriskpatienter, 
för att minska överföringen av infektioner.

Om en patient trots allt utvecklar en infektion 
kan tiden vara avgörande. För att förhindra 
och undvika sepsis behöver infektionen 
noggrant kontrolleras och hanteras. Se till 
att du känner till och följer riktlinjer för 
antibiotikabehandling för att säkerställa att din 
patients tillstånd inte blir kritiskt.

Eftersom 1 av 10 patienter över hela världen 
kommer att drabbas av minst en vårdrelaterad 
infektion (VRI) som kan utvecklas till sepsis, är 
handhygien en mycket viktig del av före-
bygganadet av mikrobiell överföring från vård-
personal till patienter.2 3 Studier har visat att 

god handhygien kan minska vårdrelaterade 
infektioner med upp till 40 %. Men 61 % av 
vårdpersonalen följer inte regler för god hand-
hygien.4 5 6 Genom att följa WHO:s riktlinjer om 
fem tillfällen för handhygien kan du göra 
skillnad och säkerställa hygien vid lämpliga 
tidpunkter.

“Upp till två av fem fall av vårdrelaterade 
infektioner är orsakade av vårdpersonalens 
orena händer.7 Därför är 
World Hand Hygiene Day 
ett tillfälle att inspirera och 
påminna vårdpersonal om 
hur kritiskt handhygien är 
för att minska vårdrelaterade 
infektioner”, säger Carolyn 
Berland, senior forskare vid 
Essity.

Lämplig sårvård har också 
en avgörande roll för att 
förebygga sepsis, då 
bakterier kan komma in i 
sår och orsaka en infektion. 
Även om alla sår, enkla eller svåra, måste be-
handlas, gäller detta särskilt för kroniska sår 
i gruppen högriskpatienter med försvagade 
immunförsvar. Du bör alltid kontrollera sår och 
undersöka tecken på infektioner och se till att 
de är ordentligt rengjorda mellan 
omläggningarna.

För att stödja WHO:s arbete med att öka med-
vetenhet om sepsis och erbjuda verktyg 

för att förhindra sepsis hos dina patienter, har 
Essity och varumärkena Tork and Leukomed 
utvecklat en kampanj i form av 3 steg: 
Think. Tänk hygien. Act. Agera för att 
förebygga. Care. Måna om patienter.

Varje år orsaker sepsis i 
genomsnitt sex miljoner dödsfall 
över hela världen. Det gör 
sepsis till den vanligaste 
infektionsrelaterade döds-
orsaken och är vanligare än 
hjärtattacker.”8 9

Sepsis, ibland felaktigt kallat blodförgiftning, är ett livshotande tillstånd 
som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i 
kroppen. Sepsis har visat sig vara en bidragande orsak till en tredjedel 
av alla sjukhusrelaterade dödsfall.1 Men det finns metoder för att 
förhindra sepsis och att öka medvetenheten är det första steget mot 
att rädda liv.


