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Vancomycin Resistenta Enterokocker  VRE   
– handläggning av patient inom slutenvården 

Enterokocker är bakterier som normalt ingår i tarmfloran. De vanligaste arterna är Enterococcus 

faecalis och Enterococcus faecium. De är naturligt resistenta mot ett flertal antibiotika. 

Vancomycinresistent betyder att bakterien är okänslig för Vancomycin. För att minimera förekomsten 

av VRE är strikta indikationer för antibiotikaanvändning, särskilt bör restriktivitet med vancomycin 

beaktas.  Man kan ibland hitta enterokocker i sår utan att de förorsakar infektion. I sällsynta fall kan 

enterokocker orsaka allvarliga infektioner. Enterokocker förekommer ofta som orsak till 

urinvägsinfektioner framförallt hos KAD-bärare. Vid nyupptäckta fall VRE bör screening för odling 

tas från alla patienter som vårdats på samma avdelning som en VRE-positiv patient. Det är alltid 

viktigt att ta relevanta odlingar innan man påbörjar antibiotikabehandling. Bärarskap av VRE kan vara 

i månader upp till år. VRE-infektion eller bärarskap är anmälnings- och smittspårningspliktig enligt 

smittskyddslagen 

Patient med VRE har rätt till samma bemötande och omvårdnad som andra patienter och får ej 

undanhållas nödvändig medicinsk behandling på grund av VRE-bärarskapet. 

 

Smittspridning  
VRE är en fekal-oral smitta via direkt och indirekt kontaktsmitta. Smittspridning i vården sker främst 

via förorenade händer, kläder, föremål eller utrustning. De som löper störst risk att 

koloniseras/infekteras med VRE är immunsupprimerade och svårt sjuka patienter. Enterokocker kan 

överleva länge i vårdmiljön.  

 

Riskfaktorer för smittspridning: 

 Diarre 

 Faeces- och urininkontinens 

 KAD (Kvarliggande urinkateter) / RIK (Ren intermittent kateterisering) 

 Sår 

 Stomi / PEG (Perkutan endogastrostomi) 

 Skadad hud 

 Dränage 

 Tracheostoma 

 

Personal  
Tag alltid kontakt med enheten för Vårdhygien vid fall av VRE.  

 Basala hygienrutiner ska tillämpas i alla vård-och undersökningssituationer  

 Risken att personal blir bärare av VRE i samband av vårdarbete bedöms som mycket liten om 

basala hygienrutiner följs  
 Screening av personal behövs inte. 
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Provtagning 

 Vid inläggning på vårdinrättning bör man alltid göra en screenodling om en patient under det 

senaste halvåret har vårdats utomlands eller i en svensk vårdmiljö där det pågått utbrott. Ska 

vårdas i enpatientsrum med egen toalett och dusch i väntan på provsvar  

 Prov tas från rectum eller faeces. I förekommande fall ska prov tas från kateterurin, sår , 

bukdränage, trachealsekret etc.  

 VRE – se labhand boken 

 

Vård av patient med infektion eller bärarskap av VRE 

 Patient med VRE bör inte vårdas på samma avdelning som patient med MRSA 

 

Patientens handhygien 
 Patienten ska uppmanas och ges möjlighet att tvätta och desinfektera händerna efter 

toalettbesök och före måltid.  

 Patient som inte klarar av att själv utföra handhygien ska få hjälp 

Patient med riskfaktorer som diarré, urin och/eller faecesinkontinens 

 Isoleras på enpatientrum med eget hygienutrymme 

 Serveras och äter all mat på rummet 

 Får lämna rummet för medicinska åtgärder  

 

Patient med övriga riskfaktorer som sår, skadad hud eller dränage 

 Vårdas på enpatientsrum med eget hygienutrymme 

 Patienten får vistas i allmänna utrymmen på avdelningen med väl täckta och rena förband på 

sår och utan risk för läckage från förband, dränage och KAD 

 Patienten får äta i matsalen men ska serveras av personalen  

 

Måltider 
 Bufféservering ska inte förekomma vid utbrott 

 Porslin, bestick och matbrickor hanteras som vanligt. Diskas i diskmaskin. 

 

Förberedelse inför undersökning/behandling för inneliggande 
patienter 
Enhet som ska utföra undersökning/behandling ska ha adekvat information i god tid.  Patienten bör 

inte vistas i väntrum utan föras direkt in i behandlingsrum 

 

Innan patienten lämnar vårdrummet ska han/hon få hjälp med att:  

 Duscha och byta till rena kläder 

 Täcka eventuella sår med torrt förband 

 Ren bädda sängen 

 Byta/tömma eventuell urin/stomi- och dränagepåse 

 Patienten ges möjlighet till att desinfektera sina händer 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/--Provtagningsanvisningar/Lab-dokument/--MIKROBIOLOGI/VRE-Vankomycin-resistenta-enterokocker/
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Förberedelse inför operation 
Kontakta alltid om möjligt enheten för vårdhygien för hjälp med planeringen inför en operation, 

framförallt med tanke på ev. eftervård på IVA eller post-op vård. 

 

Efter undersökning/behandling inom primärvården, mottagning och 
bild- funktionsmedicin 

 Efter besök av patient utan riskfaktorer avtorkas undersökningsrummets ytor och utrustning 

som patienten direkt eller indirekt varit i kontakt med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel 

innehållande tensider. 

Detta gäller även de hygienutrymmen som använts av patienten. 

 Efter besök av patient med kända riskfaktorer används istället Wet Wipe engångsduk klor (art 

nr 22 153) 

 Tvättsäck och avfallspåse försluts på rummet och hanteras som vanlig tvätt/avfall 

Besökare      

 Inga restriktioner för besök hos patienten 

 Besökare ska informeras om vikten av god handhygien 

Material 
 Använd i möjligaste mån engångsmaterial 

 Begränsa förrådsmängden på rummet/hygienutrymmet 

 Utrustning som stetoskop, blodtrycksmanschett, termometer och hjälpmedel etc. ska vara 

patientbundna 

 Medicinsk utrustning och hjälpmedel 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 rengörs/desinfekteras i spol/diskdesinfektor. Om materialet inte tål värme 

används alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid 

Tvätt och avfall 

 Tvätt och avfallspåse försluts och byts dagligen inne på vårdrummet 

 Hanteras som vanlig tvätt/avfall 

 Kraftigt nedsmutsad tvätt med faeces hanteras som smittförande tvätt  

 

Städning och desinfektion 
Vid all rengöring/desinfektion är mekanisk bearbetning av ytor en förutsättning för bästa resultat 

Punktdesinfektion 

 Vårdpersonal ansvarar för att omedelbart torka upp spill/ stänk av kroppsvätskor med en 

engångsduk av papper och desinfektera ytan därefter med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel 

med tensid.   

 

 

 

file://csu519/epi_ib/me/medsy/Vårdhygien/Smittfororenad_tvatt.doc
file://csu519/epi_ib/me/medsy/Vårdhygien/Smittfororenad_tvatt.doc


  V å r d h y g i e n i s k a  r i k t l i n j e r  

Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av  Sida 

Enheten för vårdhygien Kia Karlman 7 
Giltigt  fr o m Ansvarig för uppdatering Version 

131101 Britt-Inger Andersson Holmbom 2 

 

Daglig städning 

 Informera lokalvårdaren 

 Tagytor som t.ex. handtag, säng, sängbord, toalett, kranar desinfekteras med alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel med tensider.  

 Använd rengöringsmedel och vatten till övriga ytor,   

 Golvet rengörs med rengöringsmedel och vatten. Använd om möjligt engångsmopp 

 Desinfektera efter användning den rumsbundna städutrustningen 

 

Slutstädning 

 Använd Wet Wipe engångsduk klor till alla ytor i vårdsal, hygienutrymme, medicinskteknisk 

utrustning och hjälpmedel. 

 Golv städas med Wet Wipe engångsduk, klor 

 Tvätta alla textilier 

 Byt toalettrulle och borste  

 Allt oanvänt material för engångsbruk kasseras.  

 

Anmälan, information och smittspårning 
Information och dokument om anmälan, ansvar, information och smittspårning finns på MRB-

portalens hemsida. 

 Behandlande läkare ansvarar för att informera patienten, göra smittskyddsanmälan och att 

patientjournalen märks med VRE-bärarskap under Smitta knappen. 

 Informationsblad läkare 

 Anmälan till MRB-team för uppföljning av patienter med bärarskap av VRE  

 VRE-information till patient/närstående finns på MRB-portalens sida 

 Behandlande läkare ombesörjer kontakt med Vårdhygien inför smittspårning 

Utskrivning 

 Behandlande läkare/ patientansvarig sjuksköterska ska vid utskrivning till annan 

vårdinrättning inkl särskilt boende alltid informera mottagande enhet om patientens VRE-

bärarskap 

 Den behandlande läkaren svarar för att uppföljning planerats innan patienten skriv ut. Om 

patienten skrivs ut till hemmet kan primärvården vid behov kontaktas. 

 VRE-positiv person behöver inte informera någon i omgivningen om VRE-bärarskap, men vid 

sjukdom som behöver antibiotikabehandling är det viktigt att informera läkaren om sitt 

bärarskap.  

Återinläggning 

 Vid återinläggning av patient som tidigare påvisat VRE ska screenodling tas från faeces, urin 

och ev. sår.  

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Nya-MRB-portalen-i-Norrbotten/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Nya-MRB-portalen-i-Norrbotten/
http://edit.www.nllplus.se/publika/ns/kcinfekt/Smittskydd/Informationsblad-smittskyddsblad/Smittskyddsblad/l%c3%a4karinfo_pdf/VRE%20l%c3%a4karinfo%20130228.pdf
http://insidan.nll.se/NLL/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Ny-sida-MRB-/
https://www.nllplus.se/publika/ns/kcinfekt/Smittskydd/PM%20MRB-portalen/M%202%20Info-blad%20pat%20och%20anh%c3%b6riga%20VRE.pdf
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