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Vårdhygieniska rutiner vid vård av patienter som är bärare av MRB

ESBL- Vård av patient

ESBL-CARBA Vård av patient

MRSA- Vård av patient

VRE- Vård av patient https://www.regionvasterbotten.se/for-
vardgivare/behandlingsstod-och-
vardriktlinjer/vardhygien/multiresistenta-
bakterier

https://www.regionvasterbotten.se/vardhygien
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Smittvägar

ESBL-producerande bakterier: Tarmbakterier. Fekal-oral smitta. Indirekt 
kontaktsmitta via förorenade händer utrustning med mera. 

ESBL-CARBA: Tarmbakterier. Fekal-oral smitta. Indirekt kontaktsmitta via 
förorenade händer utrustning med mera. 

MRSA: Hudbakterie. Direkt kontaktsmitta genom tex sår mot sår eller indirekt 
kontaktsmitta via förorenade händer utrustning med mera. 

VRE: Tarmbakterie.  Fekal-oral smitta. Indirekt kontaktsmitta via förorenade 
händer utrustning med mera. 



Riskfaktorer för spridning av ESBL-producerande 
bakterier
Riskfaktorer för smittspridning att beakta vid vårdrumsplacering 

- Diarré 

- Urin- och/eller avföringsinkontinens 

- KAD (Kvarliggande urinkateter) - icke välfungerande hantering eller läckage 

- RIK (Ren Intermittent Kateterisering)  

- Stomier, bukdränage, PEG, trakeostomi eller andra konstgjorda kroppsöppningar 

- Omläggningskrävande sår  

- Patient som är oförmögen att tillämpa egen god handhygien (oberoende av riskfaktorer)





Riskfaktorer för spridning av ESBL-CARBA

Riskfaktorer för spridning av ESBLcarba

Dessa kan variera för olika patienter och i olika situationer. De faktorer som innebär störst risk för spridning är:  

- Diarré  

- Urin- och/eller avföringsinkontinens  

- KAD (Kvarliggande urinkateter) eller RIK (Ren Intermittent Kateterisering) 

- Stomier, bukdränage, PEG, trakeostomi eller andra konstgjorda kroppsöppningar 

- Omläggningskrävande sår 

- Patient som inte kan tillämpa god handhygien (oberoende av riskfaktorer) 



Riskfaktorer för spridning av MRSA

Riskfaktorer för spridning av MRSA

Dessa kan variera för olika patienter och i olika situationer. De faktorer som innebär störst risk för 

spridning är: 

- Hudsår, infekterade sår eller operationssår

- Skadad hud som sår, eksem eller psoriasis 

- KAD (Kvarliggande urinkateter) eller RIK (Ren Intermittent Kateterisering)

- Stomier, bukdränage, PEG, trakeostomi eller andra konstgjorda kroppsöppningar

- Patient som inte kan tillämpa god handhygien (oberoende av riskfaktorer)



Riskfaktorer för spridning av VRE

Riskfaktorer för spridning av VRE. 

Dessa kan variera för olika patienter och i olika situationer. De faktorer som innebär störst risk för spridning är:  

- Diarré 

- Urin- och/eller avföringsinkontinens  

- KAD (Kvarliggande urinkateter) eller RIK (Ren Intermittent Kateterisering) 

- Stomier, bukdränage, PEG, trakeostomi eller andra konstgjorda kroppsöppningar. 

- Omläggningskrävande sår 

- Patient som inte kan tillämpa god handhygien (oberoende av riskfaktorer)



Märkning av journal?



Information till patienten!



Särskilda hygienrutiner MRB?



Hygienrutiner ESBL-producerande bakterier

ESBL-producerande bakterier. Vårdrumsplaceras utifrån förekomst av riskfaktorer. Patient 
utan riskfaktorer kan samvårdas och har inga särskilda restriktioner vid måltider eller för att 
vistas i allmänna utrymmen. Noggrann följsamhet till basala hygienrutiner räcker för att 
förhindra smittspridning.

Vårdrutiner för patient med ESBL 

- Basala hygienrutiner är tillräckligt, dvs det behövs vanligtvis ingen ytterligare skyddsutrustning 

- Patienten ska alltid instrueras och ges förutsättningar för att tillämpa egen god handhygien 

- Patient som är oförmögen att tillämpa egen god handhygien ska få hjälp av vårdpersonal





Hygienrutiner ESBL-CARBA

ESBL-CARBA: Patienten ska isoleras på eget vårdrum med egen toalett, dusch och tvättställ. 

Vårdrutiner för patient med ESBLcarba

- Basala hygienrutiner är tillräckligt, dvs det behövs vanligtvis ingen ytterligare skyddsutrustning. 

- Patienten ska alltid instrueras och ges förutsättningar att tillämpa egen god handhygien 

- Patient som är oförmögen att tillämpa egen god handhygien ska få hjälp av vårdpersonal



Hygienrutiner MRSA

MRSA: Patienten ska isoleras på eget vårdrum med egen toalett, dusch och tvättställ. 

Vårdrutiner för patient med MRSA 

- Basala hygienrutiner ska tillämpas i alla vård- och undersökningssituationer. 

- Patienten ska alltid instrueras och ges förutsättningar att tillämpa egen god handhygien 

- Patient som är oförmögen att tillämpa egen god handhygien ska få hjälp av vårdpersonal

- Personal med sår, eksem, inklusive hörselgångseksem eller psoriasis ska inte delta 
i vården  av känd MRSA-bärare. 



Hygienrutiner VRE

VRE: Patient ska vårdas på eget vårdrum med egen toalett, dusch och tvättställ. 

Vårdrutiner för patient med VRE 

• Basala hygienrutiner är tillräckligt, dvs det behövs vanligtvis ingen ytterligare skyddsutrustning 

• Patienten ska alltid instrueras och ges förutsättningar att tillämpa egen god handhygien 

• Patient som är oförmögen att tillämpa egen god handhygien ska få hjälp av vårdpersonal

• Patient utan riskfaktorer får äta i matsal MEN ska bli serverad mat av personalen



Rutiner för patienter som har behov av träning 
eller mobilisering
För isolerade patienter, alla MRB:

Om träning behöver ske i andra lokaler än patientens vårdrum –
kontakta vårdhygien för rutiner



Tvätt och avfall

ESBL-producerande bakterier, ESBL-CARBA, MRSA, VRE 

Avfall hanteras som vanligt. 

- Tvätt hanteras som vanligt men textilier som är kraftigt förorenade av urin, avföring eller kräkning 
skickas som risktvätt. Se anvisning Hantering av smuts och risktvätt. 

- Förslut tvätt- och avfallssäckar på vårdrummet



Flergångsmaterial/utrustning

ESBL, ESBL-CARBA, MRSA, VRE

Utrustning som stetoskop, blodtrycksmanschett, termometer etc. ska vara patientbunden. 

- Medicinsk utrustning som varit inne i vårdrummet ska desinfekteras innan det tas ut ur rummet. 
Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid eller det medel som tillverkaren 
rekommenderar. 

- Flergångsmaterial desinfekteras i spol/diskdesinfektor eller med alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel innehållande tensid



Daglig städning

Daglig städning ESBL, ESBL-CARBA, MRSA, VRE

- Vårdrum och hygienutrymme städas som vanligt med allrengöringsmedel och vatten. 

Patientnära städ
Utförs dagligen av omvårdnadspersonalen. 
Patientnära ytor som säng, sängbord och ”tagytor”.



Städning efter patient på mottagning

Ytor som för ögat ser smutsiga ut bör först rengöras med ett 
rengöringsmedel.

När ytan åter har torkat, desinfekteras den med ett 
desinfektionsmedel med tensid.

Gäller för ALLA patienter ALLTID!



Slutstädning

ESBL-producerande bakterier

Slutstädning 

- När patienten skrivs ut efter vård på enkelrum slutstädas rummet och hygienutrymme med Virkon® 
med noggrann mekanisk rengöring av säng, sängbord, hygienutrymme och tagytor t.ex. handtag. Se 
Checklista slutstädning efter infektion på linda/ Ledningssystem. 

- För patient som samvårdats och som saknar riskfaktorer för spridning av ESBL gäller vanlig 
slutstädning. 



Slutstädning 

ESBL-CARBA

Slutstädning 

- När patienten skrivs ut slutstädas vårdrum och hygienutrymme med Virkon® med noggrann mekanisk 
rengöring av säng, sängbord, hygienutrymme och tagytor t.ex. handtag. Se Checklista slutstädning efter 
infektion på linda/ Ledningssystem.



Slutstädning

MRSA

Slutstädning 

- När patienten skrivs ut slutstädas vårdrum och tillhörande hygienutrymmen med Virkon® med 
noggrann mekanisk rengöring av säng, sängbord, hygienutrymme och tagytor t.ex. handtag. Se 
Checklista slutstädning efter infektion på linda/ Ledningssystem



Slutstädning

VRE

Slutstädning 

-Slutstädning görs med allrengöringsmedel, vatten och noggrann mekanisk bearbetning. Därefter 
desinfekteras ytor, sängar och hygienutrymmen med Virkon® med mycket noggrann mekanisk 
rengöring. Se Checklista slutstädning efter infektion på linda/ Ledningssystem.



Gemensamt för alla MRB

Det är ingen sjukdom utan ett bärarskap

Alla vårdtagare har rätt till samma medicinska omhändertagande, bemötande och omvårdnad.

Medicinsk utredning och behandling får inte förhindras eller fördröjas på grund av en multiresistent 
bakterie



Majoriteten är okända bärare

Sprider smitta i det tysta

Koloniserad i tarmen,
på huden, i kateterurin,
i sår, i luftvägarna, svalget



Vi får veta efteråt… därför måste vi tänka före

Alla är tänkbara bärare

Alla är tänkbart mottagliga

Enkla rutiner för ALLA personalkategorier

Likadant hos alla man vårdar



Frågor?
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