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1 Kliniska odlingar
Ordineras av läkare i Cambio Cosmic.

2 Avdelningsbunden kolonisationsodling patient
Kolonisationsodlingar utförs för att upptäcka eventuell spridning i vårdmiljön av
mikroorganismer. Resultaten av kolonisationsodlingar sammanställs av Klinisk
Mikrobiogi/Vårdhygien.
Tas rutinmässigt 1:e och 15:e i varje månad.
Remiss Rutinscreen MRB IVA används.
Prov tas från:


Näsa (yttre näsgång). (Pinnprov ca 0,5-1 cm upp i näsan)



Svalg (pinnprov) alt tracheal/tubssekret (odlingsrör för
tracheal/tubsekret)



KAD-urin (urinodlingsrör)
Perinuem eller ljumsken mot perineum (pinnprov)
Faeces (pinnprov från rectum, se till att pinnen blir
brunfärgad)





Sår, eksem (pinnprov)

PINNPROV=COPANRÖR SVART KORK
Prover och remiss märks med nummeretikett/personnummer.
Sammanställning kommer till ansvarig IVA-läkare samt avdelningschef.

3 MRB-screening på IVA
ALLA PATIENTER ODLAS/SCREENAS FÖR MRB OAVSETT VILKET
SJUKHUS DE HAR VÅRDATS PÅ.
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3.1

Patient som vårdats inneliggande på sjukhus i Sverige med
känd smitta/utbrott
Se vårdhygiens hemsida

Analysbeställning/remiss via Cambio Cosmic, välj Multiresistenta bakterier MRB,
patient.


svalg/trakealsekret



perineum eller ljumsken mot perineum
feces
sår, eksem, nagelbandsinfektion, böld, irriterad hudskada (örhänge,
piercing), etc




KAD-urin
 insticksställe, kärlkateter, drän, etc
Multiresistent bakterie (MRB) – screenundersökning och omhändertagande av
patient.
Om patienten kommer från sjukhus med utbrott av MRB skall patienten vårdas
på eget rum med egen toalett till svar erhållits på MRB-screening.


3.2

Patient som vårdats inneliggande på sjukhus i Sverige utan
känd smitta/utbrott under de senaste 6 månaderna
 MRB-odlingar enl ovan.
 Kan vårdas på stor sal med konsekvent tillämpning av basala
hygienrutiner.
 Kliniskt tillstånd avgör eventuellt behov av vård på eget rum.

3.3

Patient som vårdats inneliggande på sjukhus eller annan
vårdinrättning utanför Sverige under de senaste 6 månaderna
 MRB-odlingar enl ovan.
 Patienter skall vårdas på eget rum med egen toalett till svar erhållits på
MRB-screening.

3.4

Riskfaktorer om patienten under senaste 6 månaderna
Varit bosatt utomlands mer än 2 månader under senaste 6 månaderna.
Haft långvarig nära kontakt med känd MRB-bärare (ex person i hushållet)
MRB-odlingar enligt ovan.
Patienter ska vårdas på eget rum med egen toalett till svar erhållits på
MRB-screening.






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

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2022-04-10

Sida 2 av 2

