
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Berörda enheter 
Sammanfattning (lathund) av handlingsprogrammen för multiresistenta bakterier (MRB) riktar sig till alla verksamheter där vård- och behandling bedrivs inom NLL. 

Syfte 
Lathunden syftar till att öka patientsäkerheten i vårdprocessen vid handläggning av MRB och därmed minska risken för smittspridning. För fördjupad läsning avseende hand-

läggning se vårdhygiens hemsida under A-Ö. 
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För mer information se Vårdhygiens handläggningsrutiner för ESBL ESBL carba MRSA VRE 

*) MRSA screening  av personal vid arbete med sjukvård utomlands senaste 6 mån. 

 MRSA ESBL ESBLCARBA VRE 

Screening vid inskrivning 

i slutenvård 

Ja, om kontakt med vård utan-

för Sveriges gränser senaste 6 

mån *. 

Ja, hälsoundersökning asyl- 

och flyktingmedicin 

Ja, om kontakt med vård utanför Sveriges gränser senaste 6 mån. 

Ja, hälsoundersökning asyl- och flyktingmedicin 

Screening i öppenvård vid förvän-
tad kontakt med slutenvård 

Ja, se ovan Ja, se ovan 

Screeningprov från Näsöppning, svalg, perineum 

+ risfaktor 

Feces + riskfaktor 

Screeningprov från  
riskfaktorer 

Sår, eksem, trakeostomi, in-

vasiv ass andning, KAD, 

annan urinavledning, PEG, 

stomi, dränage, PVK, CVK, 

övriga infarter 

Sår, KAD, annan urinavledning, PEG, stomi, trakeostomi, dränage 

Enkelrum med egen wc vid känt 
bärarskap 

Ja Ja om riskfaktor enl ovan Ja Ja 

Kohortvård Nej Nej Ja, om resurser saknas kontakta vårdhygien Nej, men begränsa flödet av personal på sal 

Vistas i gemensamma utrymmen  
(även inom vårdenheten) 

Nej Ja, om inte riskfaktorer. Rena och 

desinfekterade händer/hjälpmedel.  

Bedöm smittsamhet/riskfaktorer 

och beteende 

Ja, om inte riskfaktorer. Rena och desinfek-

terade händer/hjälpmedel.  

Bedöm smittsamhet/riskfaktorer och 

 beteende 

Ja, om inte riskfaktorer. Rena och desinfek-

terade händer/hjälpmedel. 

Bedöm smittsamhet/riskfaktorer och  

beteende 

Enkelrum med egen wc i väntan på provsvar vid: 

– screening efter utlandsvård Ja Ja Ja Ja 

– vid smittspårning Ja, om delat rum Nej Ja, om delat rum Ja, om delat rum 

Kontakta Vårdhygien vid nyupp-
täckt 

Ja Ja Ja Ja 

Smittspårningspliktig Ja Nej Ja Ja 

Vid smittspårning veckoodling och 
utskrivningsodling av samvårdade 

 > 8 tim inom slutenvård 

Nej Nej Ja  Ja (4) 

Uppföljning och ev. avskrivning Ja, av MRB-team NLL Ja, av MRB-team NLL Ja, av MRB-team NLL Ja, av MRB team NLL 


