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Vancomycinresistenta enterokocker 

(VRE) - handlingsplan 

Förändringar sedan föregående version 

20220812: Nyupptäckta bärare kallas till ett nybesök på 

infektionsmottagningen. Besöket är kostnadsfri på Skaraborgs Sjukhus. 

Bakgrund, syfte och mål 

Syftet är att med utgångspunkt från smittskyddslagen förhindra 

smittspridning av VRE samt att tillgodose att patienten får adekvat 

information och behandling. 

Enterokocker tillhör vår normalflora i tarmen, men kan orsaka 

urinvägsinfektioner, sårinfektioner, sepsis och endokardit. Enterokocker 

är naturligt resistenta mot ett flertal antibiotika. 

VRE (Vancomycinresistenta enterokocker) är ett stort problem inom 

sjukvården i många länder.  

Smittspridning har även skett på svenska sjukhus. En fruktad konsekvens 

är att resistensgenen för Vancomycin ska överföras från VRE till MRSA.  

De som löper störst risk för att koloniseras/infekteras med VRE är 

immunsänkta och svårt sjuka patienter. Den som en gång varit 

koloniserad/infekterad med VRE kan förbli koloniserad i tarmen under 

lång tid.  

VRE är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen. 

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

via direkt eller indirekt kontaktsmitta. Det sker främst via kontaminerade 

händer, föremål eller utrustning. Enterokocker är härdiga och tål långa 
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perioder av torka. De har god förmåga att vidhäfta till olika typer av 

material och de överlever både länge och är svåra att städa bort i miljön. 

Arbetsbeskrivning 

Patienternas medicinska omhändertagande får inte förhindras eller 

fördröjas på grund av konstaterat bärarskap eller infektion av VRE. 

Riskfaktorer för smittspridning föreligger vid: 

 Diarré  

 Faeces/urininkontinens  

 KAD/RIK  

 Stomi/PEG  

 PD-kateter/infarter/drän  

 Omläggningskrävande sår  

 Endotrakealtub 

 Kraftig nedsatt kognitiv förmåga (ej lika relevant om patienten är 

imobiliserad) 

 Stort omvårdnadsbehov 

Nyupptäckt bärarskap av VRE 

 Utifrån patientens medicinska vårdbehov/omvårdnadsbehov och 

riskfaktorer görs bedömning var fortsatt vård sker. Vårdhygien 

kontaktas för hjälp med bedömning av riskfaktorer och infektion för 

diskussion om eventuellt övertag. Underlag för beslutet ska 

dokumenteras i patientens journal. 

 Behandlade/ansvarig läkare på aktuell enhet (gäller i sluten- och 

öppenvård): 

- Informerar patienten om odlingsresultat och information om 

VRE. Se Smittskydd Västra Götaland för smittskyddsblad VRE, 

Patientinformation. På Smittskydd Västra Götaland finns även 

läkarinformation om VRE. 

- Anmäler enligt smittskyddslagen i SmiNet. 
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- Ansvarar för att bärarskap av VRE journalförs under 

utropstecknet i Melior. 

- Skriver remiss till infektionsmottagningen för ställningstagande 

till smittspårning i hemmet och för fördjupad information till 

patient. 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. 

 Behandlande läkare på aktuell enhet eller Infektion – ytterligare 

åtgärder: 

- Informerar patienten mer ingående om VRE. 

- 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. Detta för att kunna få 

rätt medicinsk behandling och för att förhindra smittspridning.  

- VRE är smittspårningspliktigt enligt smittskyddslagen. 

Behandlande läkare på Infektion bedömer om smittspårning 

behöver ske bland patientens hushållskontakter. 

- För fortsatt handläggning, se nedan, patient med känt bärarskap 

av VRE. 

Patient med känt bärarskap av VRE  

 Vård i eget rum med egen toalett och dusch. Bör vistas på rummet. 

Gångträning/mobilisering utanför rummet kan ske.  

 Patienten serveras alla livsmedel och äter på rummet.  

 Informera patienten om god handhygien. 

 Odling bör göras vid inläggning. Även om provsvaret är negativt 

kan patienten inte avskrivas från VRE bärarskap och behöver vårdas 

enligt rutin för VRE bärarskap.  

 Bedöm dagligen riskfaktorer. För patient med riskfaktorer bör man 

utifrån patientens medicinska vårdbehov/omvårdnadsbehov bedöma 

var fortsatt vård ska ske. Kontakta Vårdhygien för att informera om 

att patienten är inlagd och få hjälp att bedöma riskfaktorer och 

kontakta infektion för diskussion om eventuellt övertag.  
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 Grundprincipen vid diarré är att särskilt avdelad personal 

(kohortvård) enbart vårdar patienten. Personal som ingår i kohorten 

ska inte hantera oförpackade livsmedel under pågående pass. Vid 

övriga riskfaktorer, bedöm behov av särskilt avdelad personal. 

Kontakta Vårdhygien för hjälp med bedömning. Underlag för 

beslutet dokumenteras i patienten journal. 

 Inför byte av vårdform ska mottagande enhet informeras om 

patientens bärarskap av ansvarig sjuksköterska/läkare. Det skall även 

tydligt framgå i omvårdnads- och medicinsk slutanteckning. 

Vårdhygien kan vid behov medverka vid vårdplanering. 

 I öppenvård gäller basala hygienrutiner och 

punktdesinfektion/städning som alltid. Inga övriga restriktioner vad 

gäller vård/undersökningsrutiner. 

 Undersökningar, behandlingar och konsulter utförs i första hand på 

vårdrummet, om detta inte är möjligt kan dessa utföras på annan 

enhet.  

Inför mottagningsbesök, undersökning och operation etc. – 

oavsett odlingsstatus 

 Undersökningar, behandlingar och konsulter utförs i första hand på 

vårdrummet, om detta inte är möjligt kan dessa utföras på annan 

enhet.  

 Inför undersökning/behandling av inneliggande patient informeras 

mottagande enhet om patientens bärarskap. 

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

etc. 

 Om patienten är sängbunden, så transporteras patienten i renbäddad 

säng. 

 Vid diarré ska patienten tas in direkt på undersökningsrummet. Vid 

övriga riskfaktorer, bedöm behov av att minimera väntetider. 

Operation och invasiva ingrepp  

 Inga restriktioner för att genomföra operation mm.  

 Kontakta infektion för bedömning om var patienten ska vårdas 

postoperativt om riskfaktorer för smittspridning tillkommer i 

samband med ingreppet. 
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 Meddela samtliga mottagande enheter i vårdkedjan, t ex operation, 

postoperativ enhet, röntgen. 

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

etc. 

 Eftervård sker på eget rum alternativt avdelad personal på 

uppvakningsenhet.  

 Annan rekommendation baseras på riskbedömning, vid behov i 

samråd med Vårdhygien.  

Underlag för beslutet dokumenteras i patientens journal. 

Material 

Begränsa mängden vårdmateriel på rummet så mycket som möjligt.  

Oanvänt material för engångsbruk kasseras vid utskrivning. 

Flergångsartiklar ska rengöras och desinfekteras efter användning. Var 

noga med den mekaniska bearbetningen då VRE har god förmåga att 

vidhäfta till material.  

Använd rumsbunden utrustning (t ex stetoskop och 

blodtrycksmanschett). 

Hjälpmedel 

Ska vara patientbundna. Innan hjälpmedlet används av annan patient 

skall det desinfekteras. Var noga med den mekaniska bearbetningen då 

VRE har god förmåga att vidhäfta till material. 

Personal 

Tillämpa alltid basala hygienrutiner. Risken att personal blir koloniserad 

eller infekterad med VRE i samband med vårdarbete bedöms som 

mycket liten. Personal med sår eller eksem på händerna får inte delta i 

den direkta vården. Överväg avdelad personal som vårdar patienten, 

rådgör med Vårdhygien. Personal som vårdar patienten bör inte hantera 

livsmedel till andra. 

Besök 

Inga restriktioner vad gäller besök hos patienten. Besökare ska 

informeras om god handhygien.  

De får inte ha tillträde till avdelningens kök eller annan lokal för 
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mathantering, förråd, förrådsvagn mm. De bör inte besöka ytterligare 

patienter på andra avdelningar.  

Tvätt och avfall 

Tvätt och avfall hanteras som för de övriga patienterna, det vill säga 

mängden förorening avgör om tvätt och avfall ska omhändertas som 

konventionellt eller smittförande. Oanvänd tvätt som förvarats hos 

patienten sänds som smutstvätt när patienten skrivs ut. 

Disk 

Disk (från mathantering) diskas i avdelningens diskmaskin eller i 

centralköket. 

Punktdesinfektion 

Utför punkdesinfektion vid stänk och spill av kroppsvätskor snarast. Vid 

små ytor använd alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande 

effekt. Vid stora ytor använd Incidin. 

Var noga med den mekaniska bearbetningen då VRE har god förmåga att 

vidhäfta till material. 

Städ 

VRE kan överleva under lång tid på ytor på toaletter eller vårdrum. 

 Städning med mekanisk bearbetning är den viktigaste åtgärden för 

att få en miljö fri från VRE.  

 Använd rumsbunden städutrustning. Ska rengöras och desinfekteras 

efter användning. 

 Daglig rengöring av patientnära ytor t ex sängbord och sänggrind 

görs med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande 

effekt.  

 Toalett rengörs dagligen: torka toalettstol, tvättställ, kranar och 

”tagställen” med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med 

rengörande effekt.  

 Slutstädning efter slutenvårdstillfället görs med alkoholbaserat 

ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt. Använd Incidin på 

stora ytor såsom golv. 

 Vid slutstädning, rengör noggrant alla ytor, framför allt horisontella 

ytor (säng inkl. avtorkningsbara madrass och kuddskydd, sängbord, 
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toalettutrymmen) och ”tagställen” (ytor som patienter och personal 

ofta berör med händerna). Glöm inte undersidan av exempelvis 

sängbord, fåtölj- och toalettarmstöd. Byt toalettrulle. 

Smittspårning på enheten 

 Omfattningen av smittspårningen beslutas i samråd mellan ansvarig 

verksamhet och Vårdhygien. Enheten har ansvar för 

smittspårningen. 

 Enhetschef (EC) meddelar medicinsk ansvarig läkare på enheten att 

smittspårning utförs. 

 EC ansvarar för listning av medpatienter, inklusive utskrivna 

patienter, och att smittspårningsodlingar på alla dessa utförs. 

 För medpatient som skrivs ut till annan vårdenhet/vårdform bifogas 

”Information till mottagande enhet”. 

 För hemskriven patient använd ”Brev till utskrivna patienter”. 

 Enheten ansvarar för att meddela provsvar till patienterna. 

 EC ansvarar för att förmedla resultat av smittspårning till 

Vårdhygien. 

Smittspårningsodling 

 Ange på remissen ” VRE - smittspårningsodling” och vilken 

vårdenhet som har initierat smittspårningen. Denna enhet är också 

svarsmottagare. För provtagningsanvisningar se Unilabs hemsida. 

 Prov från samma individ buntas ihop med gummiband.  

 Odlingar. 

Rectum/faeces(pinnprov) x 

Sår/hudlesioner x 

Infarter/drän x 

Urin* x 

* om patienten har/har haft KAD, kateteriseras intermittent eller har 

UVI-symtom. 
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Relaterad information 

Multiresistenta bakterier (MRB), screenodling – handlingsplan  

Information till patienter Vancomycin Resistenta (motståndskraftiga) 

Enterokocker VRE 

Därför odlas du för motståndskraftiga (antibiotikaresistenta) bakterier 

MRSA, VRE, ESBL... 

Why you are screened for antibiotic-resistant bacteria MRSA, VRE, 

ESBL... 

Handlingsprogram för multiresistenta bakterier (MRB) inom kommunal 

hälso- och sjukvård, omsorg och primärvård i Västra Götaland 

Smittskydd Västra Götaland, VRE, vancomycinresistenta enterokocker  

Vankomycinresistenta enterokocker – VRE. Kunskapsunderlag samt 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa 

smittspridning med VRE. Mars 2014. Folkhälsomyndigheten, art.nr 978-

91-7603-115-5 
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