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Med Multiresistenta bakterier (MRB) avses framför allt meticillinresistenta stafylococcus aureus 
(MRSA), vancomycinresistenta enterokocker (VRE) samt multiresistenta gramnegativa bakterier 
(t.ex. tarmbakterier med ESBL eller ESBLcarba). Förekomsten av MRB är vanligare utomlands 
men vi ser en oroande ökning även i Sverige. På sjukhus i Sverige kan utbrott förekomma och 
information om dessa sjukhus finns på Intranätet under Vårdhygien när det är aktuellt. Tidig 
upptäckt är avgörande för att förhindra utbrott och spridning av dessa bakterier i Blekinge. 

Rutin för patienter som uppfyller kriterierna för MRB-screening 

(enligt PM Multiresistenta bakterier - screening och vård). 

1. Ortopedmottagningen 
Vid planering till operation, inför besök/ återbesök, egenremis eller 
anmälan till operation via telefon 

Ansvarig mottagningspersonal vid kallelse till mottagning 

Patienter som kallas till ortopedmottagningen kontrolleras av bokande personal om 

MRB-screening är aktuell. Om patient ej är screenad skrivs detta i informationsrutan 

till besöket. 

Läkare vid besöket 

- Följ check.listan "Vid uppsättning av ortopedisk operation'� 

- Kontrollera hälsodeklarationen. 

- Har patienten tidigare lämnat en MRB-screening i BoS, 

om tidigare odling inte finns skriver läkaren en remiss i BoS. 

- Dokumentera även i NCS Cross. 

Ansvarig mottagningspersonal vid besöket 

- Följ check.listan "Vid uppsättning av ortopedisk operation'� 

- Kontrollera om patienten tidigare lämnat en MRB-screening i BoS, 

om tidigare odling inte finns kontakta läkare för remiss. 
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- MRB-provet ska utföras på ortopedmottagningen. 

Läkare vid uppsättning för operation via telefon 

- Följ checklistan "Vid uppsättning av ortopedisk operation'� 

- Har patienten tidigare lämnat en MRB-screening i BoS, 

om tidigare odling inte finns skriver läkaren en remiss i BoS. 

- Lämna checklistan till ansvarig personal på mottagningen eller produktionsplanerarna. 

- Dokumentera även i NCS Cross. 

2. Avdelningarna 
Akuta operationer som kräver inläggning 

Om en akut patient ska läggas in på avdelningen ska avdelningspersonal i förväg informeras 

om patientens 1'v1RB-status och om screening är utförd. Om patienten har en höftfraktur 

(första linjen-patient) kontaktar ledningsansvarig sjuksköterska på akuten avdelningen för 

information om misstänkt MRB. Detta för att kunna tillämpa basala hygienrutiner och vård 

på eget rum. 

- Läkare skriver MRB-remiss och odling utförs på avdelningen. 

- Om odlingen lämnas på en helg kontaktas mikrobiologen för svar. 

Läkare på akuten 

- Kontrollera om patienten tidigare har lämnat en MRB-screening i BoS, 

om tidigare odling inte finns skriver läkaren en remiss i BoS. 

- Ordinera till akutpersonalen om patienten ska lämna en MRB-screening. 

- Odlingen utförs på akuten eller enligt överenskommelse på avdelningen. 

- Dokumentera även i NCS Cross. 

Om patienten kan vänta med operationen, avvaktas svar. I väntan på provsvar ska 
patienten vårdas enligt Vårdhygiens PM (Yårdrutiner vid infektioner) tills svar 

anländer. Om operationen måste utföras direkt ska operationssalen städas enligt 

rutinerna på operationsavdelningen. 

Planerade inläggningar 

Planerade elektiva patienter som läggs in på avdelningen ska vara odlade och svar ska finnas. 

3. Akuta patienter som ska opereras men inte kräver inläggning 

Läkare på akuten 

- Kontrollera om patienten tidigare har lämnat en MRB-screening i BoS, 

om tidigare odling inte finns skriver läkaren en remiss i BoS. 

- Ordinera till akutpersonalen att patienten ska MRB-screenas. Odlingen utförs på akuten. 

- Dokumentera även i NCS Cross. 
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Om patienten kan vänta med operationen, avvaktas svar. Om operationen måste utföras direkt 

ska operationssalen städas enligt rutinerna på operationsavdelningen. Om operationen inte 

behöver utföras direkt informeras patienten att operationsplanerarna kontaktar när odlingssvar 

anlänt samt när operation blir aktuellt. 

4. Operationsplaneringen vid akuta samt planerade operationer 

Operationsplanerare 

- Kontrollera om MRB-screening har ordinerats i operationsanmälan och om patienten tidigare 

har lämnat en MRB-screening (i BoS ), om tidigare odling inte finns ombeds patientansvarig 

läkare att skriva en remiss i BoS. 

- Patienten kontaktas och ombeds vända sig till sin vårdcentral. 

- Planerade elektiva väntelistepatienter placeras i mappen " medicinskt väntande". 

- Patienten kallas när det finns ett odlingssvar. 

5. Inskrivningsavdelningen för planerade operationer 

Sjuksköterska 

- Inför inskrivningsdagen kontrolleras om patienten tidigare har lämnat en MRB-screening i 

BoS, om tidigare odling inte finns skriver läkaren en remiss i BoS. 

- Provet lämnas på plats. 

Läkare 

- Kontrollera hälsodeklarationen. 

- Om tidigare odling inte finns skriver läkaren en remiss i BoS. 

- Dokumentation ska även göras i NCS Cross. 

Till ovanstående rutiner tillhör också 

- Laminerade anslag på ortopedmottagningen. "Har du fått vård eller bott i Sverige" på svenska 

och engelska. 

- Informationsblad på olika språk att lämna ut till patienterna med instruktioner om MRB

odling. 

- Checklistan "Vid uppsättning av ortopediSk operation': 

- Hälsodeklarationen som patienten har med sig vid första nybesöket. 
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Rutiner vid misstänkt MRB 

1. Ortopedmottagningen vid besöket 

Läkare 

- Hälsodeklaration 

- Checklista 

- Skriver MRB-remiss 

Mottagningspersonal 

- Kontrollerar checklistan 

- MRB-odling på plats 

- Bifoga instruktioner 

(finns på olika språk) 

3. På akuten 

Operationer som inte kräver 

inläggning 

Läkare 

- Skriver remiss för odling 

Personal på akuten 

- Odling utförs på akuten 

Operations planerare 

- Kontaktar patienten för 

operationsplanering när svar anlänt 

5. Inskrivningsavdelningen 

- Kontroll om I\1RB 

- Om remiss saknas skriver ortopedläkare remiss 

- Odlingen utförs på plats 

2. Avdelningen och akuten 

Operationer som kräver inläggning 

Personal på akuten 

- Höftfrakturer (första linjen) rapporteras 

till avdelningen av ledningsansvarig 

sjuksköterska på akuten. 

- Andra akuta inläggningar rapporteras av 

ortopedläkare. 

Läkare 

- Skriver I\1RB-remiss 

- Odlingen utförs på akuten eller avdelningen 

- Patient placeras på enkelsal 

4. Operationsplaneringen 

- Kontrollerar om I\1RB screening är 

ordinerat 

- Kontroll om 1v'IRB-prov lämnat 

- Läkare skriver remiss om det saknas 

- Patienten kallas när svar anlänt 
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