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1 Inledning
1.1 Definition
Med multiresistenta bakterier, MRB, avses bakterier som är motståndskraftiga
mot ett flertal antibiotika, så att etablerade antibiotikaalternativ inte längre kan
användas för behandling eller profylax

2 Utredning
2.1 Diagnostik
Screenodling
Den hälso- och sjukvårdspersonal som ansvarar för patientens vård, undersökning
eller behandling ansvarar för att screenodling görs enligt gällande anvisning,
oberoende av vårdform, se nedan, om screenodling inte tidigare gjorts.
Screenodling görs om:
Se Vårdhandboken - Multiresistent bakterie (MRB) - screenundersökning
och omhändertagande av patient(Vårdhandboken)

3 Behandling
Rutin när folktandvården skriver remiss för screenodling

Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas i samband med vård, undersökning och
behandling av patient oberoende av vårdform och vårdgivare.

Patienten får ett förtryckt informationsblad
(länk till informationsbladet) om att han/hon ska kontakta sin vårdcentral eller
infektionsmottagningen CLV för provtagning.
Vid språksvårigheter får patienten hjälp av sin FTV-klinik att boka tid för
provtagning.





Vårdcentral respektive infektionsmottagning ansvarar för att patienten får
svar på analyserad kontrollodling.
Påvisas MRB ansvarar vårdcentral respektive infektionsmottagning för
MRB-information till patienten samt remiss till infektionsmottagningen
vid förekomst av MRSA eller VRE.
Daganteckning i tandvårdens journal görs där det framgår att patienten
remitteras för kontrollodling av MRB.
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Vårdcentral respektive infektionsmottagning återkopplar till FTV-klinik
om MRB påvisas.

4 Referenser
Se Vårdhandboken Gemensamma riktlinjer på länsnivå (Vårdhandboken)

Vid upptäckt av felaktig länk eller information, vänligen kontakta
faktaägare.
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