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Bakgrund 

Bakterier inom denna grupp ingår inte smittskyddslagens ESBL/ESBLcarba 

men de utgör oavsett resistensmekanism och art ändå ett stort problem både 

avseende behandling och risk för vårdrelaterad spridning. Det är framförallt 

ett slutenvårdsproblem speciellt i riskmiljöer (se nedan) med hög antibiotika-

förbrukning och vård av svårt sjuka patienter. Orsaken till att de inte ingår i 

smittskyddslagens ESBL respektive ESBLcarba är att de inte uppfyller krite-

rierna beträffande arttillhö-righet eller bakomliggande resistensmekanismer.  

Exempel på utsatta vårdmiljöer:  

 IVA, transplantation, brännskadevård, onkologi, hematologi, neonato-

logi, kroniska lungsjukdomar m.fl.  

Exempel på bakteriearter som kan vara MRG: 
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 Pseudomonas aeruginosa och Acinetobacter baumanii  

 E.coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Serratia, Pro-

teus, Pantoea m.fl. arter inom familjen enterobacterales 

 Anaeroba gramnegativa tarmbakterier 

 Pseudomonas aeruginosa är en allmänt utbredd opportunistisk jord- 

växt- och vattenbakterie med naturlig resistens mot många antibiotika. 

Kan orsaka infektioner med varierande lokalisering. Särskild risk i anti-

biotikatäta miljöer, vid intensivvård, brännskadevård, nedsatt immunför-

svar, kvarliggande artificiella accesser etc. 

 Acinetobacter baumanii återfinns allmänt spridd i omgivningar och miljö 

inklusive i sjukhusmiljöer. Den är motståndskraftig mot torka och kan 

överleva lång tid under knappa förhållanden. Kan snabbt utveckla re-

sistens mot antibiotika i antibiotikatäta miljöer. Stammar med panre-

sistens (resistens mot alla antibiotika) förekommer. Kan i sjukhusmiljö 

isoleras från ytor, tillbehör, sängar, kuddar och diverse medicinsk utrust-

ning, särskilt i fuktiga miljöer, t.ex. ventilatortillbehör och intensiv-

vårdsutrustning samt från patienter och symtomfria personer på flera 

olika kroppslokalisationer t ex hud, svalg, luftvägar, magtarmkanal. Kan 

ge upphov till en mångfald lokala och systemiska infektioner. Särskild 

risk vid intensivvård och liknande miljöer. 

Exempel på bakteriearter inom MRG-gruppen är i första hand: 

 Pseudomonas aeruginosa samt 

 Acinetobacter baumanii.   

 Även multiresistenta arter inom familjen enterobacterales som inte bildar 

överförbart ESBL-enzym, t.ex. vissa Klebsiella,  

 Enterobacter, Morganella, 

 Serratia, Proteus, 

 Pantoea m.fl. kan klassas som MRG. 

Bärarskap av multiresistenta gramnegativa bakterier som inte klassificeras 

som ESBL är inte anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen.  

Syfte 

Att förhindra smittspridning i slutenvård och särskilt i riskmiljöer av mul-

tiresistenta gramnegativa bakterier som inte klassificeras enligt smitt-

skyddslagen och oavsett bakomliggande resistensmekanism 

Om behov av enkelrum överstiger tillgång prioriteras utifrån riskfaktorer. 

Kontakta Vårdhygien. 

Omfattning 

Gäller vid all slutenvård i Region Norrbotten. 

Terminologi 

 MRG  - multiresistenta gramnegativa bakterier. Ingår inte i ESBL eller 

ESBLcarba.  

 Multiresistens: Enhetlig definition saknas men avser i detta sammanhang 

att bakterien har förvärvad (ej naturlig) resistens mot karbapenemer samt 
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ofta även mot ett antal andra antibiotikaklasser, vanligen minst tre. Även 

förvärvad resistens mot ett mindre antal antibiotikaklasser men med 

endast ett fåtal kvarvarande behandlingsalternativ kan förekomma. Det 

framgår av laboratoriesvaret om fyndet klassificeras som MRG. 

 Karbapenemer – bredspektrumantibiotika med aktivitet mot fler-talet 

kliniskt relevanta bakterier och som används vid svåra bak-teriella in-

fektioner hos svårt sjuka. 

Lagrum och styrande förutsättningar 

Patientsäkerhetslagen (2010:659)  

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:10) om basal 

hygien i vård och omsorg  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska 

patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40)  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för syste-

matiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)  

Smittskyddslag (2004:168)  

Smittrisker (AFS 2018:4)  

Basal hygien i vård och omsorg – anvisning Region Norrbotten 

Stopp för smitta och smittspridning -hygienpolicy Region Norrbotten 

Ansvar 

Ansvarig chef på respektive enhet bär ansvar för att rutinen avseende Mul-

tiresistenta gramnegativa bakterier följs alla medarbetare. 

Avsteg från rutinen eller givna vårdhygieniska rekommendationer rapporte-

ras i befintligt avvikelsesystem. 

Rutinbeskrivning 

Smittspridning 
Vissa arter är tarm- och omgivningsbakterier.  Acinetobacter baumanii har 

ingen väldefinierad naturlig nisch.  

Spridning sker liksom hos övriga MRB framförallt genom direkt och indi-

rekt kontaktsmitta, d.v.s. via händer, kläder, ytor, föremål, medicinskteknisk 

utrustning.  

Risken för smittspridning ökar vid riskfaktorer som diarré, dränage eller 

utbredda sår m.fl. 

Riskfaktorer för spridning 

Förekomst av riskfaktorer ska kontinuerligt följas och omvärderas vid för-

ändringar  

 Kognitivförmåga: Bristande förmåga att ta till sig information och efter-

leva den oavsett orsak 

 Tracheostomi/intubation/produktiv hosta/assisterad ventilation 

 Drän och andra penetrerande slangar                 

 KAD/RIK/urininkontinens  
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 Diarré/faecesinkontinens  

 Omläggningskrävande sår (rena operationssår räknas INTE som riskfak-

tor)    

Förberedelse inför undersökning/behandling av 
inneliggande patienter                                         

Överrapporteringsskyldighet 

Enhet som ska utföra en undersökning/behandling ska ha adekvat informat-

ion i god tid av behandlande/remitterande enhet för att kunna vidta smittfö-

rebyggande åtgärder. 

 Patienten bör inte vistas i väntrum utan föras direkt in i behandlingsrum 

Nedanstående ska vara åtgärdat innan patienten lämnar 
vårdrummet:  

 Duscha och byta till rena kläder 

 Täcka eventuella sår med torrt förband 

 Renbädda sängen 

 Byta/tömma eventuell urin/stomi- och dränagepåse 

 Patientens händer ska vara desinficerade 

 Desinfektera patientbundna transportmedel som säng/rullstol etc. före 

transport  

Förberedelse inför operation 

 Kontakta alltid enheten för Vårdhygien för hjälp med planeringen inför 

en operation, framförallt med tanke på ev. eftervård på IVA eller post-op 

vård. 

Fysioterapi/Arbetsterapi   
Kontakta enheten för Vårdhygien för individuell smittsamhetsbedömning 

gällande gångträning, träningskök och bassäng. 

Patientens hygien   

 Patienten ska informeras om vikten av god handhygien och ges möjlig-

het att tvätta och desinfektera händerna efter toalettbesök och före mål-

tid.  

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

 Ges möjlighet att duscha x1/v eller oftare vid läckage av kroppsvätskor  

 Byte av sängkläder x 1/v eller oftare vid behov. 

Besökare 

 Inga restriktioner vad gäller besök hos patienten. 

 Besökare ska informeras om vikten av god handhygien och des-infektera 

sina händer när de går in i och lämnar vårdrummet. 

 Om anhörig deltar i vården gäller samma hygienrutiner som för persona-

len. 
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 Sårvård och liknande ska i första hand utföras av vårdpersonal. 

 Besökare får inte vistas i avdelningens kök eller gemensamma utrym-

men 

Material 

 Skyddsutrustning och annat omvårdnadsmaterial är rumsbundet och ska 

förvaras på patientrummet 

 Medicinskteknisk utrustning som stetoskop, blodtrycksmanschett, ter-

mometer och hjälpmedel etc. ska vara patientbundna 

 Medicinteknisk produkt som inte är patientbunden desinficeras med Wet 

Wipe klorduk eller det medel som tillverkaren rekom-menderar innan ut-

tag från salen  

 Begränsa förrådsmängden på rummet/hygienutrymmet 

 Använd i möjligaste mån engångsmaterial 

 Flergångsmaterial rengörs/desinfekteras i spol/diskdesinfektor. Om 

materialet inte tål värme används för desinfektion WetWipe klorduk el-

ler det medel som tillverkaren rekommenderar. 

Patienthandläggning i sluten vård vid fynd av MRG - vårdrumsplace-

ring och smittmärkning av journal 

Det framgår av laboratoriesvarets om fyndet klassificeras som MRG. 

Vid fynd av MRG i sluten vård kontaktas Vårdhygien för ställningstagande 

till  

 Smittmärkning av journalen. Denna ska inkludera information om fynd, 

datum samt anmodan att kontakta vårdhygien vid slutenvård. T.ex: 

”MRG. P.aeruginosa sputum. Kontakta vårdhygien vid slutenvård”. Om 

journalen är varningsmärkt med MRG sedan tidigare kontaktas vård-

hygien för ställningstagande till behov av fortsatt varningsmärkning eller 

avmärkning..   

 Individuellt utformade hygienråd.  

Fynd av MRG kan innebära behov av individuellt utformade hygienrutiner i 

slutenvård. Detta bestäms i samråd med vårdhygien. Ställningstagandet bas-

eras framförallt på bedömning om den aktuella vårdmiljön är en riskmiljö 

samt på aktuell förekomst av riskfaktorer för spridning. Grundinställningen 

för vårdrumsval är enligt nedan men individuell anpassning avseende vård-

rumsval och ev. övriga vårdhygieniska re-striktioner bör alltid ske i samråd 

med vårdhygien. 

Val av vårdrum                                                                                                
Grundinställningen för vårdrumsval är att: 

Patient med MRG bör vårdas på eget rum med stängd dörr och egen toalett 

och dusch  

Kontakta Vårdhygien/ infektionsjour för råd om behov av enkelrum översti-

ger tillgången.  Prioritering görs utifrån riskfaktorer och vårdmiljö 
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Vårdtagaren får vistas utanför rummet och även inta måltider i gemen-sam 

matsal under förutsättning att denne kan upprätthålla god handhygien, inte 

har diarré och att det inte finns någon risk för läckage eller stänk från sår, 

faeces, urin, tracheostoma, luftvägssekret eller av andra kroppsvätskor  

Antibiotikabehandling  
Behandling av MRG kräver bredspektrumantibiotika och alla odlings-fynd 

behöver inte behandlas. Många patienter är endast koloniserade. Kontakta 

infektionskonsult innan antibiotikabehandling påbörjas eller ändras.                                                                              

Kontrollodling/Screeningodling 
Etablerade rutiner för screening, smittspårning och kontrollodlingar saknas. 

Vissa arter kan återfinnas i faecesfloran.  I de fall man vill smittspåra kan 

odling tas från faeces samt från relevanta lokalisationer efter individuell 

bedömning. Kontakta vårdhygien för diskussion vid misstänkt eller konstate-

rad spridning på en enhet. 

Avskrivning (smittfriförklaring) 
Det saknas definition av bärarskap varför avskrivning inte är aktuell. 

Personal 

 Basala hygienrutiner ska tillämpas i alla vård- och undersök-

ningssituationer 

 Risken att personal blir bärare av MRG bakterier är mycket liten om 

basala hygienrutiner följs 

 Screening av personal behövs inte   

Tvätt och avfall 

 Förslut tvätt- och avfallssäckar på vårdrummet. Byt dagligen 

 Hanteras som vanlig tvätt respektive avfall. 

 Kraftigt nedsmutsad tvätt med faeces eller urin ska hanteras som smittfö-

rande tvätt 

Rengöring av flergångsmateriel och hjälpmedel 
Plocka undan materiel som inte behövs från rummet. 

Hjälpmedel och medicinteknisk utrustning ska om möjligt vara rums-

bunden.  

Desinfektera hjälpmedel och utrustning som delas mellan varje vårdtagare 

med ytdesinfektion. Rengör och desinfektera material som tål värme direkt i 

disk- eller spoldesinfektor. 

Städning och desinfektion  
Vid all rengöring/desinfektion är mekanisk bearbetning av ytor en förut-

sättning för bästa resultat 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/kompetenscentrumhudinflungreu/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP359-3-230
https://samarbeta.nll.se/producentplats/kompetenscentrumhudinflungreu/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP359-3-230
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Punktdesinfektion 

Vårdpersonal ansvarar för att omedelbart torka upp spill/stänk av kropps-

vätskor med en engångsduk av papper och därefter desinfektera ytan med 

alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider 

Daglig städning 

 Informera lokalvårdaren 

 Tagytor som t.ex. dörrhandtag, sängbord, toalett och hjälpmedel avtor-

kas med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider. 

 Använd rengöringsmedel och vatten till övriga ytor 

 Golv rengörs noggrant med rengöringsmedel och vatten 

Slutstädning 

 Slutstäda vårdrum, hygienutrymme, medicinteknisk utrustning och 

hjälpmedel med Wet Wipe klorduk. Noggrann mekanisk bearbetning av 

ytorna 

 Oanvänt engångsmaterial kasseras. 

 Byt toalettrulle och borste  

 Tvätta alla textilier i 60grader om det inte tvättas centralt                                                               

Transporter 
Det föreligger ingen smittrisk att transportera vårdtagare med multiresistenta 

gramnegativa bakterier i taxi då denne är påklädd och eventuella sår är 

täckta med förband. Enligt sekretesslagen har chauffören ingen rättighet att 

bli informerad om bärarskapet. Ambulans- och sjukvårds-transporter ska 

informeras när patient har multiresistenta gramnegativa bakterier. Patient 

med multiresistenta gramnegativa bakterier ska inte samtransporteras med 

annan patient vid sjukvårdstransporter  

Avskrivning (smittfriförklaring) 
Det finns inga fastställda riktlinjer för avskrivning av multiresistenta gram-

negativa bakterier. Individuell bedömning görs i samråd med Vårdhygien.  

Utskrivning 
Vid utskrivning till annan vårdinrättning inklusive särskilt bo-

ende/kommunal vård ska mottagande enhet i förväg informeras om att pati-

enten bär på multiresistenta gramnegativa bakterier. Behandlande läkare är 

ansvarig för att så sker.  

Kontakta v.b. vårdhygien vid frågor rörande överföring till annan vårdinrätt-

ning. 


