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Revidering i denna version 
Endast mindre eller språkliga förändringar i denna revidering. 

Bakgrund 
Clostridioides difficile, Cl. diff, är en anaerob sporbildande tarmbakterie. Bakterien är 

toxinbildande och det är toxinet som ger diarré. Vid till exempel antibiotika- och 

cytostatikabehandling rubbas bakteriefloran i tarmen och Cl. diff-bakterien kan föröka sig.  

Sporer kan överleva i omgivningen runt smittade personer under lång tid och därigenom lätt 

spridas i vårdmiljö som fekaloral/kontaktsmitta via förorenade händer, kläder, föremål och 

utrustning. 

Sporerna är i mycket stor utsträckning resistenta mot yttre påverkan och miljöfaktorer som 

till exempel rengöringsmedel och torka. De kan även efter en lång vilofas ge upphov till 

smitta och infektera en människa och då aktiveras igen med sjukdomsframkallande 

egenskaper. 

Syfte 
Förhindra smittspridning/utbrott i vården på grund av Clostridioides difficile-orsakad diarré. 

Åtgärder 
OBS! Finns misstanke om spridning på avdelning vid flera fall samtidigt eller 

återkommande fall på samma rum ska kontakt med Vårdhygien tas omgående.  

I val av städrutiner nedan har hänsyn tagits till arbetsmiljön. Vid anhopning av flera fall på 

enhet av Cl. diff-infektion, speciellt vid vissa mer aggressiva typer, behöver specialstädning 

utföras som Vårdhygien ger instruktion om. 

Handhygien 
Sporer avdödas inte av handdesinfektionsmedel. Därför är den mekaniska rengöringen, 

tvättningen av händer mycket viktig. 

 Händerna tvättas med tvål och vatten, torkas torra, därefter utförs handdesinfektion. 

 Rengöring av händerna görs alltid efter vistelse i vårdrummet även om ingen direkt-

kontakt med patienten skett. 

Informera patient om vikten av god handhygien och personlig hygien. Noggrann handhygien 

före måltid och efter toalettbesök är särskilt viktigt. Vid behov erbjud hjälp. 
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Vårdrutiner 
Patient anses smittsam endast vid förekomst av diarré. Smittfrihet efter konstaterad Cl. diff-

associerad diarré styrs av symtomen. När diarrén avstannat och patienten har formad 

avföring behövs inga restriktioner av hygienskäl. 

Handläggning på vårdenhet 

 Patient med diarré sprider stora mängder bakterier/sporer till omgivningen och ska därför 

vårdas på enkelrum med egen toalett. 

 Patient med diarré och som diagnostiserats med Cl. diff-infektion på flerbäddsrum flyttas 

och isoleras på enkelrum med egen toalett. 

 Medpatienter som vårdats på samma rum provtas endast vid symtom. 

 Ingen isolering av medpatienterna behövs efter att en slutstädning utförts. 

Mathantering 

 Servera patienten mat på rummet.  

 Informera patient om vikten av noggrann handhygien före. Vid behov erbjud hjälp. 

Handläggning av patient med pågående diarré vid undersökning på annan 
enhet  

 Konsultundersökningar bör i första hand ske på patientens rum. 

 Akuta vårdåtgärder på annan enhet kan utföras. Mottagande enhet ska informeras om 

smittan så att patienten kan tas direkt in till undersökningsrummet. 

o Patienten bör om möjligt duscha före besöket. 

o Byt till rena patientkläder. 

o Var noga med att rengöra sänggrindar och dävert. Renbädda sängen. 

Rengöring/desinfektion 
Använd Incidin som ytdesinfektionsmedel. Hos patient med Cl. diff-infektion används 

Incidin till daglig patientnära städning, utrustning som delas mellan patienter samt 

slutstädning. Vid slutstädning utförs rengöring/desinfektion av golv med flytande Incidin 

förutsatt att korrekt punktdesinfektion utförts. 

Incidin är en bruksfärdig lösning och ska ej blandas ut med vatten. Se vidare Information 

avseende Incidin® OxyFoam S, väteperoxidbaserat ytdesinfektionsmedel på Vårdhygiens 

webbsida under Rengöring och desinfektion - hud, ytor, föremål och medicinteknisk 

utrustning. 

Desinfektion 

 Vid ej synlig förorening med kroppsvätskor använd enbart Incidin. 

Punktdesinfektion 

 Punktdesinfektion utförs alltid direkt vid spill av kroppsvätskor och utsöndringar med 

rengöringsmedel och vatten, därefter Incidin. 
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Daglig städning/rengöring 

Den dagliga städningen/rengöringen är ytterst viktig i strävan att hålla nere nivåerna av 

smittämne i miljön. Tänk på vikten av den mekaniska bearbetningen av ytan.  

Rengöring av toalett och golv på vårdrum utförs av städpersonal varje dag.  

 Vårdrum 
o Patientnära tagytor, till exempel sängbord, sänggrindar och telefon rengörs och 

desinfekteras dagligen med Incidin.  

o Golv rengörs med rengöringsmedel och vatten förutsatt att korrekt punktdesinfektion 

utförts. 

 Toalett   

o Vid ej synlig förorening med kroppsvätskor rengör och desinfektera toalettstol, tvättställ, 

kranar och ”tagytor” med enbart Incidin. 

o Golv rengörs med rengöringsmedel och vatten förutsatt att korrekt punktdesinfektion 

utförts. 

 Duschrum  

o Ytor rengörs och desinfekteras med Incidin  

o Golv rengörs med rengöringsmedel och vatten förutsatt att korrekt punktdesinfektion 

utförts.  

Desinfektion och rengöring av utrustning 
Den dagliga städningen/rengöringen är ytterst viktig i strävan att hålla nere nivåerna av 

smittämne i miljön. Tänk på vikten av den mekaniska bearbetningen av ytan. 

 Flergångsartiklar och hjälpmedel rengörs och desinfekteras efter användning i disk- eller 

spoldesinfektor. 

 Material som inte tål värme rengörs och desinfekteras med Incidin. 

Brytande av isolering  

 När patienten är smittfri ska patienten duscha och byta till rena kläder. Sängen rengörs 

och desinfekteras med Incidin, därefter renbäddas. 

Slutstädning  

Slutstädning ska alltid föregås av daglig städning.  

 OBS! Slutstädning ska även ske vid symtomfrihet även om patienten ska ligga kvar på 

samma rum för att eliminera risken för återsmitta från miljön.  

 Oanvänd tvätt som förvarats inne hos patienten skickas till tvätt.  

 I de fall det finns sängdraperi, duschdraperi, långa gardiner, stolsöverdrag samt annat 

textilmaterial skickas detta till tvätt.  

 Byt toalettrulle.  

 Vid slutstädning utförs rengöring/desinfektion av golv med flytande Incidin förutsatt att 

korrekt punktdesinfektion utförts. 

Tvätt och avfall  

 Tag med säckställ med tvättsäck in på rummet, tvätten läggs direkt i tvättsäcken. Kraftigt 

förorenad tvätt läggs i upplösbar säck och därefter i en gul yttre plastsäck.  

 Avfall hanteras som vanligt avfall.  
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Utskrivning till annan vårdenhet   
Då patient med pågående Cl. diff-orsakad diarré överförs till annan klinik, annat sjukhus 

eller kommunal vård ska mottagande enhet informeras om smittan. 

 


