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Pseudomonasinfektion 

Gäller för: Hälso- och sjukvård  
 

 Tillämpa basala hygienrutiner  

Sjukdom 
Bakterien Pseudomonas aeruginosa kan orsaka infektioner i sår, framför allt i svårläkta långvariga 
sår. De kan även orsaka infektion i tracheostoma och lungor hos patienter med lungsjukdom 
och/eller ventilator/respiratorhjälp. Bakterien är naturligt resistent mot många antibiotika. Det 
förkommer multiresistenta bakteriestammar. 

Smittvägar 
Smitta sprids via direkt och indirekt kontaktsmitta från i första hand sårsekret och luftvägssekret, 
men även från urin och feces. 

Smittdos 
För mottagliga individer räcker låga smittdoser. 

Placering 
Patienten ska vårdas på eget rum vid: 

• risk för stänk till omgivningen, till exempel vid sugning i tracheostoma 
• infekterade/vätskande/omläggningskrävande sår 
• multiresistent pseudomonasbakterie oavsett riskfaktorer för smittspridning enligt ovan, se 

rutin:  
o Multiresistent gramnegativ bakterie (ej ESBL/ESBLcarba) - patient med bärarskap – 

slutenvård – RUT-17401 – www.smittskyddvarmland.se – A-Ö, sjukdomar – 
Multiresistenta gramnegativa bakterier (ej ESBL eller ESBLcarba) – Lokala rutiner 

o Multiresistent gramnegativ bakterie (ej ESBL/ESBLcarba) – patient med bärarskap - 
kommunal vård – RUT-25203- www.smittskyddvarmland.se – A-Ö, sjukdomar – 
Multiresistenta gramnegativa bakterier (ej ESBL eller ESBLcarba) – Lokala rutiner  

Ska inte vårdas på Patienthotellet.  

Uppmana patienten att desinfektera händerna innan måltid och efter toalettbesök. 

Besökande 
Besökande till patienten har inga restriktioner. Uppmana dem att desinfektera händerna när de 
kommer och går. 

Disk 
Hanteras som vanligt.  

Tvätt 
Tvättsäck på rummet. Hanteras som vanligt tvätt.  

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/a-o-sjukdomar/multiresistenta-gramnegativa-bakterier-ej-esbl-eller-esblcarba
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/a-o-sjukdomar/multiresistenta-gramnegativa-bakterier-ej-esbl-eller-esblcarba
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/a-o-sjukdomar/multiresistenta-gramnegativa-bakterier-ej-esbl-eller-esblcarba
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/a-o-sjukdomar/multiresistenta-gramnegativa-bakterier-ej-esbl-eller-esblcarba
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/a-o-sjukdomar/multiresistenta-gramnegativa-bakterier-ej-esbl-eller-esblcarba
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/a-o-sjukdomar/multiresistenta-gramnegativa-bakterier-ej-esbl-eller-esblcarba
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Avfall 
Hanteras som vanligt avfall.  

Städning 
Daglig städning och slutstädning: rengöringsmedel och vatten alternativt förfuktade moppar. 
Slutstädning efter patient med multiresistent bakteriestam ska ske med Virkon.  

Dokumentet är utarbetat av: Monika Carlson   


