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Nyupptäckt ESBL-CARBA – vårdhygienisk 

handlingsplan

Förändringar sedan föregående version 
20220812 Nyupptäckta bärare ska remitteras till infektionsmottagningen 

för nybesök, Besöket är kostnadsfritt på Skaraborgs Sjukhus för patienter 

med ESBL-carba. 

Syfte  
Syftet är att förhindra spridning av tarmbakterier (Enterobacteriaceae) 

med ESBLCARBA, och att med utgångspunkt från smittskyddslagen 

tillgodose att patienten får adekvat information och behandling. 

Benämningen i rutinen kommer vara ESBLCARBA.  

Rutinen avser bara hur man handlägga själva upptäckten av ett nytt fall 

av ESBLCARBA, alla relevanta vårdaspekter behandlas i rutin ”ESBL 

CARBA – känd bärare – vårdhygienisk handlingsplan”. 

Bakgrund 
ESBL är ett samlingsnamn för ett slags enzymer som tarmbakterier kan 

bära på. Enzymerna kan bryta ned viktiga antibiotikaklasser som 

penicilliner och cefalosporiner. ESBLCARBA kan dessutom bryta ner 

karbapenemer som ofta är den enda tillgängliga behandlingsmöjligheten 

vid infektioner med ESBL-producerande bakterier. 

Bakterierna sprids som fekal-oral smitta och kan spridas mellan patienter 

via direkt eller indirekt kontaktsmitta. Detta sker främst via 

kontaminerade händer, föremål eller utrustning.  

Arbetsbeskrivning 
Patientens medicinska omhändertagande får inte förhindras eller 

fördröjas på grund av misstänkte eller konstaterat bärarskap av 

tarmbakterier med ESBLCARBA.  

Rutin
Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Julia Lenzen, (julle), Överläkare

Granskad av: Annette Trenge Jarlshammar, (anntr2), Chefläkare

Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

Giltig från: 2022-09-05

Giltig till: 2024-08-22

Rubrik: Nyupptäckt ESBL-CARBA – vårdhygienisk handlingsplan

Dokument-ID: SKAS9729-602154698-12

Version: 4.0



 

 2 

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. 

Nyupptäckt bärarskap av ESBLCARBA  

 Utifrån patientens medicinska tillstånd, riskfaktorer och 

omvårdnadsbehov sker bedömning om var fortsatt vård sker. För 

patient med riskfaktorer, till exempel diarré, fekal inkontinens, 

sår, infarter, urinavledningskateter (KAD), stort 

omvårdnadsbehov eller vid tveksamhet kontaktas 

Infektionskliniken för diskussion om eventuellt övertag. Underlag 

för beslutet ska dokumenteras i patientens journal.  

 Behandlande/ansvarig läkare på aktuell enhet (gäller oavsett 

vårdform)  

-informerar patienten om odlingsresultat. Se smittskyddsblad 

från Smittskydd, Västra Götalandsregionen för 

Patientinformation ESBL-CARBA-bildande bakterier, samt 

Läkarinformation ESBL-CARBA-bildande tarmbakterier 

(Enterobacteriaceae). 

-anmäler enligt smittskyddslagen i SmiNet. 

-ansvarar för att bärarskap journalförs under symbolen 

observandum/uppropstecken i Melior. 

-skriver remiss till Infektionsmottagningen. Patienten kallas till 

nybesök på infektionsmottagningen. Besöket är kostnadsfri på 

Skaraborgs Sjukhus och syftar till att patienten får adekvat 

information om sitt bärarskap och dess innebörd. 

Vårdform 

All vård av patienten sker enligt rutinen ”ESBLCARBA - känd bärare 

vårdhygienisk handlingsplan”. 

Smittspårning  

 Vårdhygien beslutar om smittutredningens omfattning i samråd 

med berörd enhetschef och är behjälplig med den slutgiltiga 

sammanställningen. 

 Enhetschef meddelar medicinskt ansvarig läkare som har ansvar 

för att eventuell smittutredning på vårdenheten utförs.  

 Enhetschef ansvarar i förekommande fall för listning av 

medpatienter inklusive utskrivna patienter och att 

smittspårningsodlingar på dessa utförs. 

 Enhetschef ansvarar för att smittspårningsodlingar tas. Se 

instruktion nedan under rubrik ”Kontrollodling och 

smittspårningsodling”. 
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 För medpatient som skrivs ut till annan vårdenhet/vårdform 

bifogas information till mottagande enhet.  

 För hemskriven patient kan Vårdhygien vid behov hjälpa till med 

brevmallar. 

 Enhetschef ansvarar för att förmedla resultat av smittspårning till 

Vårdhygien.  

Smittspårningsodling  

 Ange på remissen ”ESBLCARBA – smittspårningsodling”. Ange 

även aktuell enhet som svarmottagare. För 

provtagningsanvisningar, se Unilabs laboratoriemedicinska 

anvisningar. 

 Prov från samma patient buntas ihop med gummiband. En 

pappersremiss räcker för samtliga prov från en patient.  

 Prov tas alltid från rectum/faeces och vid riskfakorer: 

-Trachealtubsekret 

-Sår/hudlesioner 

-Infarter/drän 

-Urin (om patienten har eller har haft KAD, kateteriseras 

intermittent eller har UVI-symtom) 

Infektion - åtgärder  

Alla patienter med bärarskap av ESBLCARBA ska ha en behandlande 

läkare på Infektion, vilken ansvarar för att: 

 Informera patienten mer ingående om ESBLCARBA 

 Upplysa patienten om att eftersom bärarskapet inte klassificeras 

som allmänfarlig sjukdom får patienten inga förhållningsregler. 

Patienten har ingen informationsplikt gentemot anhöriga, arbete 

eller skola/barnomsorg. Patienten ska dock informeras om vikten 

av att upplysa nya vårdgivare om sitt bärarskap när 

antibiotikabehandling är aktuell 

 Bedöma om smittspårning behöver ske bland patientens 

hushållskontakter eftersom ESBLCARBA bildande bakterier är 

smittspårningspliktiga enligt smittskyddslagen. 

Arbetsgrupp 
Julia Lenzen, Överläkare, Vårdhygien 

Therese Mård, Hygiensjuksköterska, Vårdhygien 
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