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Motiverad desinfektion  
 
Historiskt sett har hushållsmetoderna ständigt utvecklats. Flera variabler tvingar oss att ändra vissa 
förfaranden och arbetsmetoder och att utveckla nya rengöringsverktyg. Tidsbegränsningar, 
ekonomiska och mänskliga resurser tvingar oss också att anpassa våra metoder. Trots dessa 
förändringar är det övergripande begreppet "renlighet" fortfarande i fokus för vår hygien- och 
sanitetsverksamhet.  
 
Trots detta faktum kommer människor både inom och utanför branschen att ge olika svar när de 
tillfrågas om vad deras definition av begreppet "renlighet" är. En del kommer att tala om eliminering 
av fläckar, andra om eliminering av mikroorganismer, medan andra kommer att hänvisa till ett 
allmänt och behagligt visuellt tillstånd. Dessa olika uppfattningar om renlighet leder oundvikligen till 
att människor använder olika typer av produkter för att uppnå sina mål; vissa använder 
rengöringsprodukter, andra desinfektionsmedel eller saneringsmedel och andra desinficerande 
rengöringsmedel.  
 
I mer än 20 år, Steve Teasdale har varit genomfört en kampanj för att öka medvetenheten   
kampanj med hygien och sanitära frågor. för att informera dem om risker som är förknippade med 
överanvändning av desinfektionsmedel. Genom att främja motiverade   
desinfektion i Amerika och Europa, vill han hjälpa till att minska de sociala och miljömässiga 
konsekvenserna av urskillningslös användning av desinfektionsmedel. I samarbete med forskare och 
medicinska hälsovårdare fortsätter han att upprepa att desinfektionsmedel bör användas med 
försiktighet och med stor försiktighet och att användningen av dem aldrig får trivialiseras eller bli 
rutinmässig. 
 
Enligt Merriam-Websters ordbok är "renlighet" egenskapen eller tillståndet att vara "ren", där "ren" 
definieras som "fri från smuts" (Merriam-Webster, 2020). Därför kan rengöringsprodukter göra en 
yta "ren" genom att avlägsna smuts och mikroorganismer. Desinfektionsmedel å sin sida är inte 
avsedda att uppnå detta tillstånd av renhet; de används för att döda mikroorganismer. 
Rengöringsmedel och desinfektionsmedel har helt olika funktioner, men de kan också komplettera 
varandra på ett visst sätt.  
 
Eftersom de används för att döda mikroorganismer klassificeras desinfektionsmedel som biocider 
eller bekämpningsmedel. Det är väl känt att användningen av dem kan ge skadliga effekter på hälsa, 
miljö och mikrobiella ekosystem (diskuteras nedan) och därför måste de användas med stor 
försiktighet.  
 
Detta är det centrala budskapet i vår ståndpunkt om och vårt främjande av JUSTIFIED 
DISINFECTION.  
 

Motiverad desinfektion är konsten att desinficera endast där och när det är lämpligt och 
relevant att göra det. Det är motsatsen till systematisk eller oskälig desinfektion. 
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Fördelarna med desinfektion  
Desinfektionsprocessen syftar till att minimera antalet mikroorganismer på en yta. Om desinficering 
tillämpas på rätt sätt kan den ge fördelar i form av skydd för individer och samhället genom att 
minska risken för överföring av mikrobiella sjukdomar.  
 
 
Villkoren för "motiverad desinfektion"?  
För att en yta ska utgöra en risk för överföring av mikrobiella sjukdomar måste den kunna fungera 
som ett medel mellan en mikroorganism och människor. Golv, urinaler, tak och de flesta väggar kan 
till exempel normalt inte användas som en transportör eftersom vi vanligtvis inte rör vid dem. 
Förekomsten av en patogen mikroorganism på dessa ytor utgör därför ingen verklig biologisk risk för 
vår hälsa.  
 
Däremot kan dörrhandtag, kranar i badrummet, handtag för toalettspolning och ljusbrytare utgöra 
en verklig risk eftersom vi ofta rör vid dem och sedan sätter händerna i ansiktet och eventuellt i 
maten. De kan vara källor till indirekt överföring av mikroorganismer (individ - yta - individ) (CDC, 
2016).  
 
Vad man ska desinficera: Endast ytor som ofta berörs med händerna (high touch) bör desinficeras, 
eftersom endast dessa ytor kan fungera som en bärare för överföring av mikrobiella sjukdomar.   
 
När ska man desinficera: Desinfektion av en yta ger ett omedelbart men kortvarigt skydd. Den 
kommer att kontamineras igen och kommer att ha förlorat sin desinficerade och säkra status så 
snart den berörs igen - vilket ibland kan ske några sekunder efter desinfektionen. Det har visats att 
en desinficerad yta kan återgå till sin ursprungliga kontamineringsnivå (i termer av mikrobiell 
belastning) inom 2,5 timmar (Attaway et al., 2012) eller sex timmar (Schmidt, Fairey & Attaway, 
2019) efter dess desinfektion, beroende på vilka mikrober som finns. I en sjukhusmiljö visade sig 
desinfektion faktiskt inte göra någon betydande skillnad i koloninärvaron av vissa bakterier, och den 
mikrobiella ytbelastningen var oskiljaktig 30 minuter före och 30 minuter efter 
desinfektionsförfarandet (Frickmann et al., 2017).  
 
Eftersom det skulle vara opraktiskt och överdrivet att desinficera en yta varje gång den berörs, 
tillhandahåller underhållsprogrammen i allmänhet en desinfektion per dag när desinfektion krävs. 
Denna frekvens kan ökas vid behov, beroende på situationen och trafiken på en viss plats.  
 
Hur desinficerar man?  
Som med allt annat måste du, om du vill desinficera en yta, göra det på rätt sätt och iaktta följande 
tillämpningsvillkor:  

1. Applicera desinfektionsmedlet på en nyligen rengjord yta (aktiviteten hos de flesta 
desinfektionsmedel minskar om de används på orena ytor; den mest effektiva regimen är 
förrengöring, följt av desinfektion [Tuladhar et al., 2012]);  

2. Använd rätt koncentration av desinfektionsmedlet enligt tillverkarens anvisningar. 
3. Håll dig till den våtkontakttid som föreskrivs av tillverkaren.  
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Om dessa villkor inte uppfylls har du inte desinficerat ytan på rätt sätt och kan inte förvänta dig att 
få de fördelar som eftersträvas med desinfektionsprocessen.  

 
Nackdelar och risker i samband med desinfektion  

• Resistens mot desinfektionsmedel och antibiotika: Många studier visar att utbredd och 
olämplig användning av desinfektionsmedel kan leda till att patogena mikroorganismer blir 
resistenta mot desinfektionsmedel och antibiotika; allmänt benämnt "antimikrobiell 
resistens", vilket är ett betydande hot mot den globala hälsan (Maillard et al., 2020; Osman, 
2020; Ozkan, 2019; Shmerling, 2019; Günter, 2018; Sacha et al., 2018; Miniae et al., 2018; 
Kim et al., 2018; Carenco, 2017). Missbruk av desinfektionsmedel skulle därför göra det allt 
svårare att eliminera patogena mikroorganismer, eftersom mikroorganismerna antingen kan 
förvärva eller i sig generera genetiska element som är resistenta mot effekterna av 
antibiotika och desinfektionsmedel. Dessa resistenta genetiska element kan ackumuleras 
och leda till multiresistenta bakterier (Mc Carlie, Boucher & Bragg, 2020).  
 
En bakteriestam har till exempel blivit mer än 200 gånger mindre känslig för ett antibiotikum 
efter att ha utsatts för desinfektionsmedel vid upprepade tillfällen (Kim et al., 2018). 
Missbruk av desinfektionsmedel kan leda till att de ackumuleras i naturliga miljöer. I dessa 
scenarier utsätts mikroorganismer för mindre än dödliga koncentrationer av 
desinfektionsmedel. Detta skapar ett selektionstryck där mikroorganismerna kan anpassa sig 
och utveckla resistensmekanismer som gör det möjligt för dem att kringgå 
desinfektionsmedlens biocidala aktivitet (McBain, Rickard & Gilbert, 2002). 
 

• Falsk känsla av säkerhet: Även om de används på rätt sätt kan desinfektionsmedel inte döda 
alla typer av patogena mikroorganismer, inklusive vissa bakteriesporer, vissa svampar, virus 
och parasiter (Andersen, 2019).  Dessutom ger desinfektionsmedel endast kortvarig effekt 
(Schmidt, Fairey & Attaway, 2019; Frickmann et al., 2017, Attaway et al., 2012). I människors 
medvetande blir den desinficerade ytan säker och fri från mikroorganismer. Denna 
uppfattning leder till en falsk känsla av säkerhet och leder till att man antar beteenden som 
kan öka den biologiska risken för vår hälsa.  
 

• Massiv föroreningsbelastning: De tusentals ton desinfektionsmedel som säljs över hela 
världen varje år (2018 exporterades 821 000 ton desinfektionsmedel över hela världen och 
890 000 ton importerades [Global Trade, 2020]) hamnar slutligen i miljön (McBain, Rickard & 
Gilbert, 2002). Många av dessa desinfektionsmedel ackumuleras i miljön, till exempel i 
marken (Bollmann et al., 2017; Chen et al., 2013), eftersom naturliga mikroorganismer inte 
har möjlighet att effektivt biologiskt bryta ned dessa biocidkomponenter. Dessa relativt 
långlivade biocidrester kan reagera med organiskt material i mark, vatten och luft för att 
skapa mycket giftiga, cancerframkallande och mutagena föreningar som ackumuleras i 
näringskedjan och vattnets kretslopp, vilket i slutändan påverkar människan (Surfrider 
Foundation Europe, 2020).  
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• Allergier: Det finns belägg för att det finns betydande kopplingar mellan överdriven 
användning av desinfektionsmedel och det ökande antalet allergier bland västerländska 
befolkningar (Koch & Wollina, 2014; Krauss-Etschmann, Niedermaier & Beyer, 2009; 
Petroglou et al., 2007). Därför är kvartära aminer bland de 8 viktigaste allergenerna bland 
anställda inom hälsosektorn (Shutty & Scheinman, 2017; Purohit et al., 2000; Bernstein et 
al., 1994).  
 

• Hälsorisker: De problem som flertalet desinfektionsmedel medför för arbetstagarnas hälsa 
är välkända, bland annat problem med lungirritation, korrosion och irritation av huden, 
ögonirritation, astma (Casey et al., 2017; Dumas et al., 2017; Fityan & Pees, 2013; Sato et al., 
2004). Vidare kan vissa desinfektionsmedel, och felaktig användning av desinfektionsmedel, 
ge upphov till gaser som är mycket giftiga (t.ex. blandning av blekmedel med ammoniak, 
vilket leder till bildning av kloraminföreningar) (Kang, Lauf & Jordan, 2019). 

 
Experternas synvinkel  
På grund av dessa risker rekommenderar allt fler epidemiologer, läkare, mikrobiologer och 
hygienister att användningen av desinfektionsmedel i vissa sektorer minimeras eller till och med 
avskaffas.  
 

• Health Canada: "Industrin producerar och marknadsför desinfektionsmedel för händer och 
ytor, vilket leder till att produkter som innehåller antimikrobiella ämnen används ofta och i 
onödan." "...Överanvändning av antibakteriella rengöringsmedel i hemmet, samhället och på 
vårdinrättningar kan leda till ökad resistensutveckling hos vanliga mikroorganismer." (Health 
Canada 2003). 
 

• CDC - Center for Disease Control and Prevention: "De flesta, om inte alla ytor i hushållet 
behöver endast rengöras med tvål och vatten eller ett rengöringsmedel/desinfektionsmedel, 
beroende på ytans beskaffenhet och typen och graden av kontaminering." "...men det 
faktiska fysiska avlägsnandet av mikroorganismer och smuts genom att torka eller skrubba 
är förmodligen lika viktigt, om inte viktigare, än den antimikrobiella effekten av det 
rengöringsmedel som används." "Studier har visat att desinfektion av golv inte ger några 
fördelar jämfört med vanlig rengöring med rengöringsmedel/vatten och har minimal eller 
ingen inverkan på förekomsten av vårdrelaterade infektioner." (Carenco, 2017; CDC, 2019). 
 

• USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (Food and Drug Administration): "Enligt U.S. 
Food and Drug Administration (FDA) finns det inte tillräckligt med vetenskap för att visa att 
receptfria antibakteriella tvålar är bättre på att förebygga sjukdomar än att tvätta sig med 
vanlig tvål och vatten. Hittills har fördelarna med att använda antibakteriell handtvål inte 
bevisats. Dessutom har den omfattande användningen av dessa produkter under lång tid 
väckt frågan om eventuella negativa effekter på hälsan." "Tvätta händerna med vanlig tvål 
och vatten. Det är fortfarande en av de viktigaste åtgärderna du kan vidta för att undvika att 
bli sjuk och för att förhindra att bakterier sprids."  (FDA, 2019). 
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• Europeiska kommissionens vetenskapliga kommitté om nya och nyligen identifierade 
hälsorisker (SCENIHR): "Frekvensen av antimikrobiell resistens hos bakterier har ökat i takt 
med att användningen av antimikrobiella föreningar har ökat." "...selektiv stress som utövas 
av biocider kan gynna bakterier som uttrycker resistensmekanismer...vilket skulle kunna 
skapa en potentiell risk för utveckling av korsresistens mellan antibiotika och biocider." "För 
att bevara biocidernas roll i infektionskontroll och hygien är det av största vikt att förhindra 
att  Motiverad desinfektion och COVID-19: Principerna för motiverad desinfektion, som 
beskrivs i detta dokument, förblir tillämpliga under pandemiska situationer, såsom det 
nuvarande COVID-19-utbrottet. Desinfektion är en viktig del av hanteringen av 
virusutbrottet, där användningen av desinfektionsmedel ökar jämfört med "normal" 
användning på grund av den ökade sjukdomsrisken. Användningen av desinfektionsmedel 
under denna pandemi måste dock vara motiverad.Uppkomsten av bakteriell resistens och 
korsresistens genom deras lämpliga och försiktiga användning." (Europeiska kommissionen, 
2009)  

• Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar: "Användning av 
antimikrobiella medel... utövar ett ekologiskt tryck på mikroorganismer och bidrar till 
uppkomsten och urvalet av antimikrobiellt resistenta mikroorganismer i populationer...". 
"...hantering, kontroll och förebyggande av antimikrobiell resistens [innefattar] försiktig 
användning av antimikrobiella medel." (ECDC, 2008). 

• David Suzuki Foundation: "Det finns inga bevis för att antibakteriella produkter är bättre än 
konventionell tvål i hemmet. Överanvändningen av antibakteriella ingredienser som 
triclosan bidrar till att skapa superbakterier. Vår besatthet av bakterier kan därför göra oss 
sjuka." (Coulter & Therrien, 2020). 

 
Sammanfattningsvis finns det bara två situationer där det är motiverat att desinficera:  

a. Om du är beredd att uppfylla de 3 tillämpningsvillkor som krävs för att säkerställa en effektiv 
desinfektion (listade ovan).  

b. När det finns en verklig risk för överföring av sjukdomar eller infektion via ett kritiskt område 
eller en kritisk yta (t.ex. ett dörrhandtag, en kran, en telefonautomat etc. - inte väggar och 
golv).  

 
Förutom dessa två situationer finns det ingen fördelaktig anledning att försöka desinficera ytor.  
 
Slutsats 
Med tanke på de risker och konsekvenser för människor och miljö som är förknippade med 
överanvändning av desinfektionsmedel finns det inget giltigt skäl och ingen fördel som motiverar 
systematisk desinfektion av alla ytor. I de flesta fall kommer ett bra rengöringsförfarande att ge en 
lämplig säkerhetsnivå.  
 
Kom ihåg att det bästa möjliga skyddet mot mikrobiella infektioner börjar med individens personliga 
hygieniska beteenden - med början i sund handhygien.  
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Om du anser att det är motiverat att desinficera vissa ytor måste du göra det på ett korrekt och 
rimligt sätt:  

• Identifiera och inrikta dig endast på de ytor som ofta berörs och som potentiellt kan fungera 
som vektor för överföring av en sjukdom.  

• Följ de utspädningar, förfaranden och den tid för våtkontakt som krävs och desinficera 
endast nyligen rengjorda ytor.  

 
Om du inte respekterar dessa två punkter utför du en onödig, potentiellt skadlig verksamhet och ditt 
tillvägagångssätt är inte motiverat.  
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