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Vad är en 
MultiResistent Bakterie (MRB)

• Inte en speciell bakterie utan egenskap hos bakterie.

• Naturlig resistens
• Förvärvad resistens

• Bakterie med egenskaper som gör att antibiotika som förväntas ha 
effekt inte längre har effekt.

• Den kan vara sjukdomsframkallande (tbc) 
• Den kan vara innebära ett bärarskap (normalflora) som aldrig märks av  

men kan ge infektion i senare skede.



Hur smittar MRB?

•Resistenta bakterier smittar på samma sätt som 
alla andra bakterier

•Vem som helst kan drabbas

•Är inte mer aggressiv än icke resistenta bakterier 
men svår att behandla och att eliminera ur 
vårdmiljöer



Hur förhålla sig till MRB inom vård och 
omsorg?

▪ Inom vård ska vårdhygieniska rutiner vara ett skydd (en 
barriär) mot smittspridning.

▪Vården speciell miljö

▪ Ansamling människor med nedsatt immunförsvar

▪ Stort antibiotikatryck

▪ Riskfaktorer hos individer som sår, katetrar, konstgjort 
material.



MRB Multiresistenta bakterier

• VRE resistent tarmbakterie

• ESBL_carba som ovan men är 
resistenta mot de (flesta) antibiotika 
som vi har – carbapenemer. 

-----------------------------------------

• ESBL enzymer som produceras för 
antibiotikanedbrytning. Vanligast hos 
tarmbakterier som E. coli och Klebsiella.

• MRSA: Meticillinresistenta
Staphylococcus aureus

• hudbakterie
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Vårdhygien (regionvasterbotten.se)

https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardhygien






Patient –Provtagning/Screening för MRB

• Patient screenas efter vård

• utanför Norden (MRSA; VRE; ESBL) senaste 6 månaderna.

• På enhet där det förekommer smittspridning inom Norden (aktuell 
bakterie) 

• Multiresistenta bakterier (regionvasterbotten.se)

• Patient som är utlandsfödd och har vistats mindre än 12 månader i 
Sverige som inläggs för slutenvård ska provtas för MRSA om det inte 
gjorts  tidigare. 

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






Googla: Provtagningsanvisningar
Region Västerbotten



Remiss odling

När odling ordineras  (urin, faces, sår) skriver ansvarig läkare remissen.

Det är ni som känner brukaren, stöd – hjälp läkaren med kliniska 
kännetecken/symtom.

Ju mer man kan beskriva på remissen ju bättre kan labbet rikta in sig på 
vad man ska leta efter.

Som man frågar får man svar



Nytt fall på Säbo

• Nytt fall på enheten

• Smittspårning/provtagning av brukarna

• Samvårdats? Haft gemensam toalett? Riskfaktorer? 

• Utifrån smittskyddslag, hur många, kan utökas 

Smittspårning/provtagning av personal (MRSA)

Jobbat enl basala hygienrutiner? Handdesinfektion, handskar, förkläde

Riskfaktorer?

Kan utökas 



Vid sår på händer eller underarmar 

vänd dig till arbetsledare för 

bedömning om du kan delta i 

patientnära arbete

Smycken i vården?

Bandage? Skenor?

Långa naglar



Vård av brukare med MRB

• Basala hygienrutiner

• Brukaren behöver eget vårdrum med eget hygienutrymme.



Frågor vid vård av brukare med MRB

måltider – disk

utrustning

Besökande Undersökning

Avfall Städning

Tvätt              ???



Läkaransvar

• Läkare informerar om bärarskapet av MRB till patienten.

• Informationsbroschyrer finns (MRSA och ESBL)



Avskrivning

ESBLproducerande

• Inom region Västerbotten är vi 
restriktiva att märka journal

• Ingen avskrivningsrutin finns för detta i 
Sverige

• Vårdhygien Västerbotten har en rutin 
att avskriva 

----------------------------------

• ESBLcarba avskrivs inte! 

MRSA

• Ja, avskrivningsrutin finns via 
MRSAteamet

------------------------------------------------

VRE

• Ja, avskrivningsrutin finns via 
vårdhygien (först i Sverige att avskriva)

• Hur ”smittamärker” ni era journaler??
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Personal med bärarskap av MRB

• VRE och ESBL , ESBLcarba inget förhinder till jobb 
inom vården

• MRSA 

• Kan bli avstängning/omplacering i inledningsskedet

• Provtagning/uppföljning via MRSAteamet. 

• Info från vårdhygien – förstå innebörden av basala 
hygienrutiner

• Den personal som konstaterats vara bärare av MRSA 
har alla återgått till arbete - omplacering



Kom ihåg

• Alla patienter har rätt till samma medicinska 

omhändertagande, bemötande och 

omvårdnad.

• Medicinsk utredning och behandling får inte 

hindras eller fördröjas på grund av MRB.



Covid-svar
• Positiva provsvar lämnas av ordinarie läkare under ordinarie arbetstid, 
veckodagar 

• Provsvar kan efterfrågas på Hälsodigitalen: Helger och röda dagar 
13.00-14.00 090-785 1295



Kommande utbildningar

•19/4 Clostridoides difficele

•24/5 Förrådshantering


