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MRB (multiresistenta bakterier) handläggning av patient med MRSA, VRE, ESBLcarba 
Nödvändig medicinsk behandling får inte försenas på grund av misstänkt eller känd förekomst av MRB 

 

 

Poliklinisk vårdkontakt Ex. 
våå rdcentrål eller mottågning 
påå  sjukhus

Inneliggande sjukhusvård

Screening

Påtienter med:
1. MRSA screenås foö r MRSA
2. VRE screenås foö r VRE
3. ESBLcårbå screenås foö r ESBL

Utan riskfaktorer Med riskfaktorer* 

Basala hygienrutiner

Kån sittå i våöntrum

Ståödning enligt 
sedvånlig rutin

Basala hygienrutiner

Visås direkt in påå  
behåndlingsrum

Ståödning enligt 
sedvånlig rutin

Basala hygienrutiner

Eget rum och egen toålett oåvsett provsvår
Ståödning enligt sedvånlig rutin

Poliklinisk återkommande 
sjukvårdande behandling
Ex. diålys, cytoståtikåbehåndling

Ej aktuellt med screening Ej aktuellt med screening

Screening
MRSA

Screening
MRSA ESBL VRE

Poliklinisk återkommande sjukvårdande 
behandling eller inneliggande sjukhusvård
  Ex. diålys, cytoståtikåbehåndling

● Inneliggande sjukhusvård

Basala 
hygienrutiner

Visås direkt in påå  
behåndlingsrum

Ståödning enligt 
sedvånlig rutin

Utan riskfaktorer Med riskfaktorer* 

Basala 
hygienrutiner

Kån sittå i våöntrum

Vårdavdelning; om 
moö jligt enkelrum/ 
egen toålett i 
åvvåktån påå  
provsvår

Ståödning enligt 
sedvånlig rutin

Basala 
hygienrutiner

Direkt in påå  
behåndlingsrum

Vårdavdelning; 
enkelrum och egen 
toålett i åvvåktån påå  
provsvår

Ståödning enligt 
sedvånlig rutin

Poliklinisk vårdkontakt 
  Ex. våå rdcentrål eller mottågning påå  sjukhus

Basala hygienrutiner

Kån sittå i våöntrum
Ståödning enligt 
sedvånlig rutin

Utan riskfaktorer Med riskfaktorer* 

*Diarré, utbredda hudlesioner, drän, katetrar           

Patient som de senaste 6 mån erhållit:
• inneliggande sjukhusvård utanför Sverige
• poliklinisk sjukvårdande behandling utanför Sverige ex. diålys, cytoståtikåbehåndling
• poliklinisk undersökning utanför Sverige ex. våå rdcentrål, mottågning påå  sjukhus
• inneliggande sjukhusvård i Sverige där kända problem med MRB föreligger
• vård inom Sverige där kända problem med MRB föreligger

Patient med känd MRB


