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Vårdhygien – Karbapenemresistent Acineto-
bacter, vård av patient  
Gäller även för Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Specialistsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda 

Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa samt Kungälvs sjukhus och är godkänd av respektive chefläkare. 

Syfte 
Att utifrån patientsäkerhet tillgodose att patient får adekvat information och behandling samt 

förhindra spridning av karbapenemresistent Acinetobacter. Rutinen omfattar individ som 

någon gång varit odlingspositiv för karbapenemresistent Acinetobacter (resistens mot t ex 

meropenem, imipenem).  

Patientens medicinska omhändertagande får inte förhindras eller fördröjas på grund av bärar-

skap av karbapenemresistent Acinetobacter. 

Förändringar sedan föregående version 
Ersätter tidigare version daterad 2022-03-24. Avsnitt om smittspårning är flyttad till ny rutin, 

”Vårdhygien – Smittspårning av multiresistenta bakterier”. I övrigt endast redaktionella för-

tydligande. 

Arbetsbeskrivning 
 

Nyupptäckt bärarskap av karbapenemresistent Acinetobacter  

Den som mottar ett provsvar avseende karbapenemresistent Acinetobacter ansvarar för att 

direkt förmedla det till behandlande läkare (den som ordinerat och/eller ansvarar för prov-

svaret), så att nedan åtgärder kan initieras.  

 Behandlande/ansvarig läkare på aktuell enhet – både inom sluten- och öppenvård 

- informerar patient om provsvar och bärarskap.  

- ansvarar för att bärarskap journalförs under symbol uppmärksamhetsinformation/obser-

vandum i Melior för verksamhet som har detta journalsystem eller annat aktuellt huvud-

journalsystem 

- bedömer för inneliggande patient var fortsatt vård sker, se ytterligare vårdåtgärder 

nedan  

- ansvarar för smittspårning, se rutin Smittspårning av multiresistent bakterie. 
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Vid sjukhusvård gäller alltid 
 Vård i eget rum med egen toalett och dusch. Gångträning/mobilisering utanför rummet kan 

ske. 

 Bedöm kontinuerligt riskfaktorer för smittspridning, t ex tracheostoma/intuberad, diarré, 

sår, infarter, stort omvårdnadsbehov. Vid omfattande riskfaktorer, se ytterligare vård-

åtgärder nedan.   

 Provtagning vid inläggning, enligt tabell nedan. 

– Behov av ytterligare provtagning för initialt odlingsnegativ patient med lång vårdtid 

sker efter individuell bedömning, vid behov i samråd med kontaktteam på Vårdhygien. 

 Patient serveras alla livsmedel och äter på rummet. 

 Kontrollera att bärarskap är journalfört under symbol uppmärksamhetsinformation/obser-

vandum i Melior för verksamhet som har detta journalsystem eller annat aktuellt huvud-

journalsystem. 

 Inför byte av vårdenhet/vårdform inklusive kommunalt vård- och omsorgsboende (SÄBO, 

korttidsboende, LSS-boende) ska mottagande enhet informeras om patients bärarskap av 

ansvarig sjuksköterska/läkare.   

 Riktlinje, Grundläggande vårdhygieniska principer gäller.  

Ytterligare vårdåtgärder vid positivt provsvar eller omfattande risk-
faktorer 
 Utifrån patientens medicinska behov och riskfaktorer för smittspridning sker bedömning 

om var fortsatt vård sker. Vid omfattande riskfaktorer (tracheostoma/intuberad, diarré, sår, 

infarter) i kombination med stort omvårdnadsbehov kontakta Infektion för diskussion om 

eventuellt övertag. Underlag för bedömning och beslut dokumenteras i patientens journal. 

 För patient som vårdas kvar på enheten gäller: 

– Fortsatt vård i eget rum med egen toalett och dusch. 

– Grundprincip vid omfattande riskfaktorer är särskilt avdelad personal som enbart vårdar 

aktuell patient. Annan rekommendation baseras på riskbedömning i samråd med kon-

taktteam Vårdhygien, under jourtid kontaktas bakjour på Infektion, tel 031 – 342 10 00. 

Underlag för beslut dokumenteras i patientens journal. 

– Utökad daglig patientnära städning samt bedöm behov av rumsbunden flergångs-

utrustning.   

Inför mottagningsbesök, undersökning och operation etc – oavsett 
odlingsstatus 

Mottagningsbesök, undersökningar etc 

 Täck eventuella sår med ocklusivt förband. Byt urin-/dränagepåsar etc. 

 Inför undersökning/behandling av inneliggande patient med riskfaktorer informeras 

mottagande enhet om patientens bärarskap. 

– Diarré, tracheostoma - patient tas direkt in på undersökningsrummet. 

– Övriga riskfaktorer - bedöm behov av att minimera väntetider. 
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Operation och invasiva ingrepp  

 Informera samtliga mottagande enheter i vårdkedjan, t ex operation, postoperativ enhet 

 Täck eventuella sår med ocklusivt förband. Byt urin-/dränagepåsar etc. 

 Eftervård sker på eget rum. Observera vikten av ytterligare vårdhygieniska åtgärder enligt 

ovan.   

– Annan rekommendation baseras på riskbedömning och i samråd med kontaktteam 

Vårdhygien. Underlag för beslutet dokumenteras i patientens journal. 

Provtagning  
 Ange på remissen ”Karbapenemresistent Acinetobacter – provtagning känd bärare”. För 

provtagningsanvisningar se respektive mikrobiologiskt laboratorium. 

 Prov från samma patient buntas ihop med gummiband. Används pappersremiss räcker en 

remiss för samtliga prov från en patient. 

 Obligatorisk Provlokal 

 svalg   x 

 perineum  x 

 rectum/faeces (pinnprov) x 

 I förekommande fall 

 tracheal-/tubsekret  x 

 sår/hudlesioner x 

 infarter/drän  x 

 urin* x 

*om patienten har/har haft KAD, kateteriseras intermittent eller har UVI-symtom  

Ansvar 

Linjechef ansvarar för att denna rutin är känd och följs av alla medarbetare.  

Uppföljning, utvärdering och revision 
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i patientjournal om avsteget gäller patient. Övriga 

orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO eller i befintligt avvikelsehan-

teringssystem.  

Referenser och relaterade dokument 

Relaterade dokument 

Riktlinje, Vårdhygien – Grundläggande vårdhygieniska principer  
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