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Verksamhetsspecifik rutin - Riktlinjer för prevention av
Clostridioides difficile
Bakgrund
Clostridioides difficile (CD) är en sporbildande bakterie som förekommer i tarmfloran hos ca
2-5 % av befolkningen. Hos spädbarn, äldre och sjukhusvårdade vårdtagare/patienter kan
högre bärarskap påvisas. De flesta bärare är symtomfria. För dessa finns inga restriktioner och
de behöver heller inte behandlas.
Vid antibiotikahandling rubbas den normala tarmfloran, CD får då möjlighet att växa till och
producera toxin som ger diarré. Vanligen debuterar symtomen under pågående terapi, men de
kan komma upp till sex veckor efter avslutad behandling. Vid svåra fall kan pseudomembranös kolit utvecklas.
Vårdpersonal löper ingen eller liten risk att drabbas av CD infektion eftersom den normala
tarmfloran ger ett naturligt skydd.
Sporer från CD kan överleva i månader eller år miljön.
Klinik
Symtom på CD infektion kan vara allt ifrån milda vattniga, illaluktande diarréer, till
pseudomembranös kolit med hög feber, allmänpåverkan, buksmärtor och blodtillblandade
slemmiga diarréer. Krampartade buksmärtor kan förekomma.
Provtagning
Det finns symtomfria bärare av CD i befolkningen. Provta därför endast patienter med
diarrésymtom där misstanke om CD-orsakad enterit föreligger. Det är av samma skäl inte
meningsfullt att ta kontrollprov efter behandling. Vid provtagning tas ca 2-3 skedar feces (lös
avföring) och överförs till ett provtagningsrör med sked (utan tillsats). Se Unilabs,
Laboratoriemedicinska anvisningar, www.anvisningar.se/
Smitta
Smittan sprids fekalt-oralt via händer, föremål och ytor. Vanligast är dock att
vårdtagare/patienter får symtom av den egna Clostridioides difficile-bakterien som
koloniserar tarmen och förökar sig i samband med rubbad bakterieflora, ex
antibiotikabehandling. Om bakterien är toxinbildande kan vårdtagare/patient drabbas av
symtom.
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Under senare år har aggressivare stammar av Clostridioides difficile (ribotyp 027) orsakat
utbrott i både Sverige, övriga Europa och USA. Denna stam tycks vara mer
spridningsbenägen och orsakar allvarligare sjukdomsbild med högre dödlighet hos dem som
drabbas. Riktlinjer för prevention av Clostridioides difficile version 1 Smittskyddsläkaren
Åtgärder för att förhindra smittspridning
För att undvika smittspridning i vården tillämpas följande åtgärder:
1. Identifiera snabbt misstänkta fall – ha alltid CD i åtanke hos vårdtagare/patienter som
vid antibiotikabehandling drabbas av diarré.
2. Vård på enkelrum med egen toalett vid diarré. Detta tillämpas tills vårdtagare/patienter
varit symtomfri i 48 timmar.
3. Basala hygienrutiner ska som alltid tillämpas. Vid CD är det efter vårdtagarnära arbete
nödvändigt att tvätta händerna med tvål och vatten eftersom handdesinfektion inte
avdödar Cl difficile sporer. Händerna ska torkas torra efter tvätt med tvål och vatten
och därefter ska handdesinfektion ske (SOSFS 2015:10).
4. Ompröva vårdtagarens/patientens antibiotikabehandling, sätt om möjligt ut
antibiotika. Vid medelsvår eller svår infektion kan antibiotikaterapi riktad mot
Clostridioides difficile övervägas.
Undersökning/behandling utanför vårdrummet
Vårdtagare/patient bör om möjligt undersökas, behandlas och rehabiliteras i sitt vårdrum. Om
detta inte är möjligt informeras mottagande enhet och transportpersonal, detta så
hygienrutiner kan följas och rätt desinfektionsmedel används vid rengöring och städning.
Vårdtagare/patient bör duscha, få rena kläder och sängkläder före transport. Rengör och
desinfektera tagytor på sängen.
Misstänkt eller verifierad Clostridioides difficile infektion får dock aldrig försena eller
hindra nödvändiga undersökningar, behandlingar eller operativa ingrepp.
Misstanke om smittspridning, vid flera fall av CD på samma avdelning
Vid flera eller svåra fall av Clostridioides difficile kontakta vårdhygien för epidemiologisk
utredning. Regelmässig typning av stam sker inte, vid anhopning av flera fall på samma
avdelning är det därför angeläget att snabbt be om typning, detta hjälper vårdhygien till med.
Vårdtagare
Vårdtagare/patient med symtom intar alla måltider på rummet och vistas inte allmänna
utrymmen. Vårdtagare/patient uppmanas tillämpa en god handhygien, särskilt efter
toalettbesök samt innan måltid. De som inte själva klarar detta bör få hjälp av personal.
Hjälpmedel och andra medicintekniska produkter kan lämpligen vara vårdtagare/patientbundna under vårdtiden, eftersom de måste rengöras och desinfekteras innan de
används till någon annan.
Besökare
Anhöriga ska informeras om att tillämpa god handhygien, tvätta händerna med tvål och
vatten, före och efter besök. Därefter handdesinfektion.
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Städning
Vårdtagarens/patientens närmaste omgivning förorenas med sporer som kan överleva
månader och år i vårdmiljö. Sporer är resistenta mot såväl flera typer av desinfektionsmedel
som upphettning och därmed svåra att avdöda Noggrann mekanisk rengöring blir därför
särskilt viktig för att minska mängden sporer. Detta kan i sporavdödande syfte kombineras
med klorbaserade desinfektionsmedel. För att hygienrutiner ska kunna följas och rätt val av
desinfektionsmedel ska ske behöver personal som utför städning på rummen informeras.
För rätt val av rengörings- och desinfektionsmedel, se rutin Rätt val av desinfektions- och
rengöringsmedel
Daglig städning
Daglig städning gäller som alltid av vårdtagare/patienternära ytor, men för att hålla nere
antalet sporer i miljön rekommenderas att avtorkning av vårdtagare/patienternära ytor utökas
så länge symtom finns. Renbäddning av säng sker varannan dag (samt vid behov).
Slutlig smittstädning
Slutstädning av vårdsalen görs antingen när vårdtagare/patient flyttar från vårdrummet, eller
48 timmar efter sista diarré. För Landstinget Sörmland gäller: Beställ och utför slutlig
smittstädning enligt lokal anvisning städning, Vårdhandboken, Lathund för slutlig
smittstädning.
Vårdtagare/patient bör duscha och få rena kläder.
Tvätt
Rumsbunden vit tvättsäck som försluts inne på vårdrummet. Tvätt som är kraftigt förorenad
med kroppsvätskor hanteras som smittförande, dvs gul tvättsäck med upplösningsbar
innerpåse. Även denna försluts inne på rummet.
Avfall
Rumsbunden avfallssäck ska förslutas på vårdrummet och behandlas som konventionellt
avfall. Byt avfallssäck dagligen.

3
Mall senast reviderad: 2016-03-14

