
Presentation 
Nytt dokumentpaket från vårdhygien



Agenda

• Varför gör vi detta?

• Tre nya dokument

• Genomgång av dokumentens upplägg och innehåll

• Fyra påhittade exempel för diskussion och träning.



Detta uppnås genom:

• Ett större fokus på riskfaktorer för smittspridning vid placering av patienter.

• Skapa användarvänliga dokument genom att samla gemensamma rutiner och minska textbördan.

Vårdhygien skapar en ny dokumentstruktur i syfte att:

• Minska risk för smittspridning genom att öka följsamheten till vårdhygieniska rutiner

• Minska arbetsinsatsen som krävs för att ta beslut om placering av patienter.

Syfte

Varför gör vi detta?



• Information kring ordinarie 
och utökade hygienrutiner är 
nu samlade i ett dokument.

• Underlättar vid prioritering av 
enkelrum och vid val av 
hygienrutiner.

• Information kring 
multiresistenta bakterier.

• Flera tidigare dokument som 
ESBL, MRSA och VRE är nu 
samlade i ett dokument.

• Nya rutiner för bakterier 
med karbapenemresistens, 
Acinetobakter baumanii och 
Pseudomonas aeruginosa.

• Information om rutiner för 
städning har samlats i ett 
dokument

• Städrutinerna är nu 
uppdelade i:

a) Ordinarie städrutiner
b) Utökade städrutiner nivå 1
c) Utökade städrutiner nivå 2.

Följande dokument har skapats för att uppnå syftet



1. Placering av patient samt ordinarie och utökade hygienrutiner –
vårdhygieniska aspekter

• Gäller för Region Uppsala, privata vårdgivare samt 
kommunal vård och omsorg.

• Anger vilka vårdtagare som utifrån vårdhygieniska 
ställningstaganden ska prioriteras för enkelrum och 
vilka hygienrutiner som gäller.

• Hygienrutiner som används för många olika 
smittämnen har samlats på ett ställe.



Bedömning av enkelrumsbehov och 
hygienrutiner görs delvis utifrån riskfaktorer! 

I de flesta fall kan en riskfaktor åtgärdas genom att ordinarie rutiner för till 
exempel hantering av urinkateter och såromläggning följs. 

Egenskaper hos en vårdtagare som ökar risken för smittspridning oavsett om 
ett känt smittämne påvisats. 

Risken ökar genom att vårdtagarens omgivning i högre grad förorenas av 
sekret, urin, avföring eller hudflagor.

Om en riskfaktor inte kan åtgärdas, det vill säga att en ökad risk för att 
vårdtagarens omgivning förorenas kvarstår är vård på enkelrum en lösning.

Enkelrum med eget 
hygienutrymme 
minskar risken för 
smitta till andra 
vårdtagare.

Så vad är en riskfaktor?



Upplägget i dokumentet 

Avsnitt 1: Placering av 
vårdtagare

Avsnitt 2: Ordinarie och 
utökade hygienrutiner



Avsnitt 1: Placering av vårdtagare

• Avsnittet handlar om vilka vårdtagare 
som utifrån vårdhygieniska 
ställningstaganden ska prioriteras för 
enkelrum. 





Avsnitt 2: Ordinarie och utökade hygienrutiner

Vad är hygienrutiner? = vårdrutiner som 
syftar till att minska risken för smittspridning.

• Basala hygienrutiner och klädregler

• Hygienrutiner för vårdtagare och anhöriga

• Städrutiner

• Avfallshantering

• Tvätthantering

• Rutiner för avdelningskök och måltidshantering

• Hjälpmedel och utrustning

• Åtgärder inför vistelse i gemensamma 
utrymmen eller transport



Ordinarie hygienrutiner 

Grundnivå som gäller vid vård och 
behandling av samtliga vårdtagare, 
oavsett diagnos eller vårdform. 

Används vid förekomst eller 
misstanke om smittämnen som är 
särskilt smittsamma, 
sjukdomsframkallande (virulenta) 
eller svårbehandlade. 

Vid vissa smittämnen när 
riskfaktor inte kan åtgärdas

Gäller alltid! När ordinarie rutiner 
inte är tillräckliga!

Utökade hygienrutiner 

Ett paket av hygienrutiner som 
läggs till ordinarie hygienrutiner 
då risken för smittspridning är 
förhöjd.



Bedömning av enkelrumsbehov och hygienrutiner

• Baserat på risken för smittspridning görs en bedömning 
för varje vårdtagare om ett behov av enkelrum och 
utökade hygienrutiner finns. 

• Bedömning görs vid samtliga vårdkontakter och vid 
förändrade förutsättningar under pågående vård.



2. Multiresistenta bakterier – vårdhygieniska aspekter

• Beskriver skyddsåtgärder och vårdrutiner som syftar till att 
hindra smittspridning av multiresistenta bakterier i vården.

• Gäller för Region Uppsala, privata vårdgivare samt kommunal 
vård och omsorg.

• Omfattar ESBL-bildande tarmbakterier, Acinetobacter
baumanii och Pseudomonas aeruginos med 
karbapenemresistens, MRSA och VRE.



Tidigare tre dokument 

Ersätts av



Upplägget i dokumentet

Gemensam bakgrund 
inklusive ny tabell som 
underlättar handläggningen

Specifika rutiner för olika 
multiresistenta bakterier
anges i respektive avsnitt



Ny tabell för att underlätta!

Multiresistent 
bakterie 

Enkelrum med 
eget 
hygienutrymme 

Utökade 
hygienrutiner 

Särskilda 
städrutiner 

Fler 
åtgärder* 

Tarmbakterier med 
ESBL 

Ja, vid 
riskfaktorer** 

Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 1 Nej 

Tarmbakterier med 
ESBL-CARBA 

Ja Ja, vid 
inneliggande 
vård samt vid 
riskfaktorer i 
öppenvård 

Nivå 2 Ja 

A. baumanii, 
karbapenemresistent 

Ja Ja, vid 
inneliggande 
vård samt vid 
riskfaktorer i 
öppenvård 

Nivå 2 Ja 

P. aeruginosa och 
tarmbakterier, 
karbapenemresistent 

Ja Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 1 Nej 

MRSA 
 

Ja Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 1 Ja 

VRE 
 

Ja Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 2 Ja 

 

Tabellen nedan ger en översikt av vilka rutiner som gäller 
för olika multiresistenta bakterier. 


		Multiresistent bakterie

		Enkelrum med eget hygienutrymme

		Utökade hygienrutiner

		Särskilda städrutiner

		Fler åtgärder*



		Tarmbakterier med ESBL

		Ja, vid riskfaktorer**

		Ja, vid riskfaktorer**

		Nivå 1

		Nej



		Tarmbakterier med

ESBL-CARBA

		Ja

		Ja, vid inneliggande vård samt vid riskfaktorer i öppenvård

		Nivå 2

		Ja



		A. baumanii, karbapenemresistent

		Ja

		Ja, vid inneliggande vård samt vid riskfaktorer i öppenvård

		Nivå 2

		Ja



		P. aeruginosa och tarmbakterier, karbapenemresistent

		Ja

		Ja, vid riskfaktorer**

		Nivå 1

		Nej



		MRSA



		Ja

		Ja, vid riskfaktorer**

		Nivå 1

		Ja



		VRE



		Ja

		Ja, vid riskfaktorer**

		Nivå 2

		Ja









Fler åtgärder
Multiresistent 
bakterie 

Enkelrum med 
eget 
hygienutrymme 

Utökade 
hygienrutiner 

Särskilda 
städrutiner 

Fler 
åtgärder* 

Tarmbakterier med 
ESBL 

Ja, vid 
riskfaktorer** 

Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 1 Nej 

Tarmbakterier med 
ESBL-CARBA 

Ja Ja, vid 
inneliggande 
vård samt vid 
riskfaktorer i 
öppenvård 

Nivå 2 Ja 

A. baumanii, 
karbapenemresistent 

Ja Ja, vid 
inneliggande 
vård samt vid 
riskfaktorer i 
öppenvård 

Nivå 2 Ja 

P. aeruginosa och 
tarmbakterier, 
karbapenemresistent 

Ja Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 1 Nej 

MRSA 
 

Ja Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 1 Ja 

VRE 
 

Ja Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 2 Ja 

 

Mer information samt om fler åtgärder* ska 
göras, till exempel smittspårning och 
kohortvård, anges under rubrik för varje 
smittämne.

Exempel: Smittspårning vid 
nyupptäckt MRSA



3. Städning och desinfektion av ytor – vårdhygieniska aspekter

• Vissa smittämnen kräver särskilda rutiner för 
rengöring och desinfektion av ytor. Här
beskrivs de rutiner som kan vara aktuella ur ett 
vårdhygieniskt perspektiv.

• Gäller för Region Uppsala, privata vårdgivare 
samt kommunal vård och omsorg.

• Gäller för samtliga vårdnivåer



Upplägg i dokumentet



Nivå av städning 

Ordinarie 
städrutiner

Särskilda 
städrutiner

Nivå 2

Nivå 1 • Utökad daglig städning
• Utökad slutstädning

• Utökad daglig städning 
• Utökad slutstädning i två 

steg*

*Slutstädning i två steg:
• Steg 1: Rengöring med vatten och rengöringsmedel.
• Steg 2: Desinfektion med alkoholbaserat yt-

desinfektionsmedel med rengörande effekt. Vid 
desinfektion av större ytor är Virkon® ett alternativ för 
att undvika alkoholångor.



Exempel 1

Arne ankommer till akutmottagningen.
- Söker pga. hjärtsvikt, bärare av ESBL E coli sedan 

tidigare. Inga riskfaktorer.
Placering?
Svar: Inget enkelrumsbehov i nuläget. (förändring 
jämfört med tidigare rutiner)
Hygienrutiner?
Svar: Ordinarie hygienrutiner
Städrutiner?
Svar: Särskilda städrutiner nivå 1

Multiresistent 
bakterie 

Enkelrum med 
eget 
hygienutrymme 

Utökade 
hygienrutiner 

Särskilda 
städrutiner 

Fler 
åtgärder* 

Tarmbakterier med 
ESBL 

Ja, vid 
riskfaktorer** 

Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 1 Nej 

Tarmbakterier med 
ESBL-CARBA 

Ja Ja, vid 
inneliggande 
vård samt vid 
riskfaktorer i 
öppenvård 

Nivå 2 Ja 

A. baumanii, 
karbapenemresistent 

Ja Ja, vid 
inneliggande 
vård samt vid 
riskfaktorer i 
öppenvård 

Nivå 2 Ja 

P. aeruginosa och 
tarmbakterier, 
karbapenemresistent 

Ja Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 1 Nej 

MRSA 
 

Ja Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 1 Ja 

VRE 
 

Ja Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 2 Ja 

 



Exempel 2.

Berit har opererat knät dagkirurgi. Pga. 
komplikationer är inläggning på sjukhus nödvändig. 
VRE bärare sedan tidigare. Inga riskfaktorer.
Placering?
Svar: Enkelrumsbehov (oavsett riskfaktorer)
Hygienrutiner?
Svar: Ordinarie hygienrutiner
Städrutiner?
Svar: Särskilda städrutiner nivå 2

Multiresistent 
bakterie 

Enkelrum med 
eget 
hygienutrymme 

Utökade 
hygienrutiner 

Särskilda 
städrutiner 

Fler 
åtgärder* 

Tarmbakterier med 
ESBL 

Ja, vid 
riskfaktorer** 

Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 1 Nej 

Tarmbakterier med 
ESBL-CARBA 

Ja Ja, vid 
inneliggande 
vård samt vid 
riskfaktorer i 
öppenvård 

Nivå 2 Ja 

A. baumanii, 
karbapenemresistent 

Ja Ja, vid 
inneliggande 
vård samt vid 
riskfaktorer i 
öppenvård 

Nivå 2 Ja 

P. aeruginosa och 
tarmbakterier, 
karbapenemresistent 

Ja Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 1 Nej 

MRSA 
 

Ja Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 1 Ja 

VRE 
 

Ja Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 2 Ja 

 



Exempel 3

Calle som vårdats på sjukhus en längre tid ska till 
korttidsplats inom kommunal vård. Ett svårläkt sår på 
foten. I övrigt inga riskfaktorer eller känd smittsamhet.
Placering?
Svar: Inget enkelrumsbehov i nuläget (om riskfaktor kan 
åtgärdas)
Hygienrutiner?
Svar: Ordinarie hygienrutiner
Städrutiner?
Svar: Ordinarie städrutiner!

Multiresistent 
bakterie 

Enkelrum med 
eget 
hygienutrymme 

Utökade 
hygienrutiner 

Särskilda 
städrutiner 

Fler 
åtgärder* 

Tarmbakterier med 
ESBL 

Ja, vid 
riskfaktorer** 

Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 1 Nej 

Tarmbakterier med 
ESBL-CARBA 

Ja Ja, vid 
inneliggande 
vård samt vid 
riskfaktorer i 
öppenvård 

Nivå 2 Ja 

A. baumanii, 
karbapenemresistent 

Ja Ja, vid 
inneliggande 
vård samt vid 
riskfaktorer i 
öppenvård 

Nivå 2 Ja 

P. aeruginosa och 
tarmbakterier, 
karbapenemresistent 

Ja Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 1 Nej 

MRSA 
 

Ja Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 1 Ja 

VRE 
 

Ja Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 2 Ja 

 



Exempel 4

Dagmar inkommer från sjukhus i annat län. Dagmar 
har en infekterad trakestomi där man hittat 
karbapenemressitenta Acinetobacter baumanii.
Placering?
Svar: Enkelrumsbehov
Hygienrutiner?
Svar: Utökade hygienrutiner
Städrutiner?
Svar: Särskilda städrutiner, nivå 2!

Multiresistent 
bakterie 

Enkelrum med 
eget 
hygienutrymme 

Utökade 
hygienrutiner 

Särskilda 
städrutiner 

Fler 
åtgärder* 

Tarmbakterier med 
ESBL 

Ja, vid 
riskfaktorer** 

Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 1 Nej 

Tarmbakterier med 
ESBL-CARBA 

Ja Ja, vid 
inneliggande 
vård samt vid 
riskfaktorer i 
öppenvård 

Nivå 2 Ja 

A. baumanii, 
karbapenemresistent 

Ja Ja, vid 
inneliggande 
vård samt vid 
riskfaktorer i 
öppenvård 

Nivå 2 Ja 

P. aeruginosa och 
tarmbakterier, 
karbapenemresistent 

Ja Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 1 Nej 

MRSA 
 

Ja Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 1 Ja 

VRE 
 

Ja Ja, vid 
riskfaktorer** 

Nivå 2 Ja 

 



Fortfarande frågor? 

• Dokumenten:
Placering av patient samt ordinarie och utökade hygienrutiner – vårdhygieniska aspekter

Multiresistenta bakterier – vårdhygieniska aspekter
Städning och desinfektion av ytor – vårdhygieniska aspekter

• Frågor och svar
Frågor och svar om nya dokumentpaketet hittar ni här!

• Kontakta vårdhygien
Vårdhygien@akademiska.se
018-6113902

?
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