
ESBL ESBLCARBA VRE MRSA
Screening vid inskrivning 
i slutenvård och inflytt till 
SÄBO

Ja, efter utlandsvård¹ Ja, efter utlandsvård¹ Screening vid inskrivning 
i slutenvård och inflytt till 
SÄBO

Ja, efter utlands-
vård¹

Ja, om: 
Riskfaktor 
Misstänkt stafylokockinfektion 
Sjukvårdskontakt utomlands² 
Närstående/husdjur med MRSA

Screening i öppenvård Nej Nej Screening i öppenvård Nej Ja, om: 
Misstänkt stafylokockinfektion 
Sjukvårdskontakt utomlands²

Screeningprov från Feces + ev riskfaktor Feces + ev riskfaktor Screeningprov från Feces Beror på indikation, se hand-
lingsprogram

Riskfaktorer för spridning Diarré, inkontinens, 
stomi, bukdrän, KAD, 
RIK, stort sår, ass and-
ning, kognitiv svikt

Diarré, inkontinens, 
stomi, bukdrän, KAD, 
RIK, stort sår, ass and-
ning, kognitiv svikt

Riskfaktorer för spridning Diarré, stomi, KAD, 
stora sår, kognitiv 
svikt

Hudrelaterade: sår, eksem, 
böld, stomi, slangar/katetrar 
(ex CVK, PVK, KAD) etc

Enkelrum med egen wc vid 
känt bärarskap

Riskfaktor - Ska
Ingen riskfaktor - Bör

Ja Enkelrum med egen wc vid 
känt bärarskap

Ja Ja

Kohortvård Nej Ja, om riskfaktor Kohortvård Nej Nej

Vistas i gemensamma utrym-
men (även inom vårdenheten)

Ja, om inte diarré
Ren mm och des-
infekterade händer/
hjälpmedel

Ja, om inte diarré
Ren mm och des- 
infekterade händer/
hjälpmedel

Vistas i gemensamma utrym-
men (även inom vårdenheten)

Ja, om inte diarré
Ren mm och des-
infekterade händer/
hjälpmedel

Individuell bedömning
Ren mm och des- 
infekterade händer/ 
hjälpmedel

Enkelrum med egen wc i väntan på provsvar vid Enkelrum med egen wc i väntan på provsvar vid

- screening efter utlandvård Ja Ja - screening efter utlandvård Ja Ja

- screening pga riskfaktor Ej relevant Ej relevant - screening pga riskfaktor Ej relevant Nej

- smittspårning Nej Ja, om delat rum - smittspårning Ja, om delat rum med 
VRE-positiv patient

Nej

Kontakta Vårdhygien vid 
nyupptäckt

Ja, vid Klebsiella Ja Kontakta Vårdhygien vid 
nyupptäckt

Ja Ja

Avskrivning Nej Nej Avskrivning Nej Ja, av Smittskydd och 
MRSA-team

Lathund - Resistenta bakterier
Sammanfattning av SLL:s handlingsprogram för ESBL, ESBLCARBA, VRE och MRSA. För mer 
information se respektive handlingsprogram och Screening av patient med vårdkontakt utomlands.

1. Slutenvård eller avancerad öppenvård (tex dialys, cytostatikabeh) senaste 6 mån.
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1. Slutenvård eller avancerad öppenvård (tex dialys, cytostatikabeh) senaste 6 mån.
2. Kontakt med sjukvård/tandvård som patient eller personal senaste 6 mån.

Lathund - Resistenta bakterier
Sammanfattning av SLL:s handlingsprogram för ESBL, ESBLCARBA, VRE och MRSA. För mer 
information se respektive handlingsprogram och Screening av patient med vårdkontakt utomlands.
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