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Rutinen gäller även för Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda
Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus samt Närhälsan i Göteborg och södra Bohuslän och
är godkänd av respektive chefläkare. Kan appliceras i övrig primärvårds- och kommunal verksamhet i Göteborg
och södra Bohuslän.

Revideringar i denna version
Ersätter tidigare version daterad 2018-12-12. Förtydligande har gjorts avseende nyupptäckt bärarskap vid arbete/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vård/omsorg och att provtagning vid
smittspårningsodlingar ska upprepas. I övrigt endast redaktionella förändringar.

Syfte
Syftet är att med utgångspunkt från smittskyddslagen tillgodose att patienten får adekvat information
och behandling samt att förhindra spridning av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA).
Patientens medicinska omhändertagande får inte förhindras eller fördröjas på grund av konstaterat
bärarskap av MRSA.

Arbetsbeskrivning
Nyupptäckt bärarskap av MRSA
 Behandlande/ansvarig läkare på aktuell enhet – både inom sluten- och öppenvård
- informerar patienten om odlingsresultat. Se Smittskydd, Västra Götalandsregionen för
smittskyddsblad MRSA.
- anmäler enligt smittskyddslagen i SmiNet
- ansvarar för att bärarskap journalförs under symbolen uppmärksamhetsinformation/observandum i Melior för verksamheter som har detta journalsystem eller, för andra verksamheter, i
deras huvudjournalsystem
- skriver remiss till infektionsmottagningen för uppföljning. Ange på remissen om patienten
arbetar/har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vård och omsorg
- bedömer för patient som arbetar/har VFU inom vård och omsorg om avstängning från patient/vårdtagarnära och vårdrelaterat arbete* är aktuellt tills bedömning skett av infektionsläkare.
Avstängning innan bedömning av infektionsläkare gäller vid förekomst av riskfaktorer för
smittspridning**
- bedömer för vårdtagare inom kommunal omsorg om uppföljning kan ske på aktuellt boende
med infektionskonsultation, vilket anges på remissen.
 Utifrån patientens medicinska tillstånd, riskfaktorer och vårdbehov sker bedömning om var fortsatt
vård sker. Patient utan riskfaktorer kan oftast vårdas kvar på aktuell enhet. För patient med riskfaktorer, t ex sår, hudsjukdom, stort omvårdnadsbehov eller vid tveksamhet kontaktas Infektion för
diskussion om eventuellt övertag. Underlag för beslutet ska dokumenteras i patientens journal.
 För fortsatt handläggning se rutin MRSA, patient med känt bärarskap.
* Patient/vårdtagarnära arbete innebär arbete när patient/vårdtagare undersöks, behandlas eller vårdas.
Vårdrelaterat arbete innebär t ex hantering av rent gods, förrådshantering, städning, arbete i läkemedelsrum,
desinfektionsrum eller avdelningskök/livsmedelshantering. Se även syfte i rutinen Basala Hygienrutiner

**T ex sår/hudlesioner inkl. eksem, abscesser
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Smittspårning på enheten
 Vårdhygien beslutar om smittutredningens omfattning i samråd med berörd vårdenhetschef (VEC)
/ställföreträdande och är behjälplig med den slutgiltiga sammanställningen.
 VEC/ställföreträdande meddelar vårdenhetsöverläkare (VÖL) eller motsvarande som har ansvar
för att eventuell smittutredning på vårdenheten utförs.
- VEC ansvarar i förekommande fall för listning av medpatienter inklusive utskrivna patienter och
att smittspårningsodlingar på dessa utförs.
- VEC ansvarar för att smittspårningsodlingar tas. Patient, kvar i vården, smittspårningsodlas
samma dag som beslut om smittspårning tas. Återupprepa provtagningen efter tre dagar
eller i samband med utskrivning.
- För medpatient som skrivs ut till annan vårdenhet/vårdform bifogas, Information till mottagande
enhet.
- För hemskriven patient, se förslag på brev.
 VEC ansvarar för att förmedla resultat av smittspårning till ansvarigt kontaktteam på Vårdhygien.
Smittspårningsodling
 Ange på remissen ”MRSA – smittspårningsodling” och vilken vårdenhet som har initierat smittspårningen. Denna enhet är också svarsmottagare. För provtagningsanvisningar se respektive
mikrobiologiskt laboratorium. MRSA-odlingarna är kostnadsfria för provtagande enhet.
 Prov från samma individ buntas ihop med gummiband. Används pappersremiss räcker en remiss
för samtliga prov.
 För mer information avseende provprofiler/beställning se Lathund – smittspårningsodling av
multiresistenta bakterier.
Odlingar
Främre näsöppning
x
Svalg
x
Perineum
x
Sår/hudlesioner
x
Infarter/drän
x
Urin*
x
* om patienten har/har haft KAD, kateteriseras intermittent eller har UVI-symtom
Infektion - åtgärder
Alla patienter med MRSA-bärarskap ska ha behandlande läkare på Infektion, vilken ansvarar för att:
 informera om MRSA och förhållningsregler enligt smittskyddslagen samt att erbjuda patienten
MRSA-bärarkort.
 informera, undersöka och vid behov provta patientens hushållskontakter avseende MRSA
 följa upp att bärarskap är dokumenterat under symbolen uppmärksamhetsinformation/
observandum i Melior.
Transient bärarskap (bedöms på Infektion)
 Patient som definieras som transient (tillfällig) bärare informeras och bedömningen journalförs
under symbolen uppmärksamhetsinformation/observandum i Melior eller motsvarande. Transient
bärarskap föranleder inga extra vårdhygieniska åtgärder.
Avskrivning (bedöms på Infektion)
 Patienter utan riskfaktorer med negativa odlingar vid tre tillfällen under minst ett år kan efter
individuell bedömning avskrivas från kontroller och förhållningsregler (Socialstyrelsen, 2010). I de
fall förhållningsreglerna avskrivs ska detta journalföras under symbolen uppmärksamhetsinformation/observandum i Melior eller motsvarande och patienten ska erhålla skriftlig information.
www.sahlgrenska.se
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Ansvar
Linjechefer ansvarar för att rutiner avseende MRSA är kända och följs av alla medarbetare. Enligt
smittskyddslagen klassificeras bärarskap eller infektion orsakad av MRSA som allmänfarlig sjukdom.

Uppföljning, utvärdering och revision
Sammankallande i arbetsgruppen ansvarar för uppföljning/revision av innehållet.
Avsteg från rutinen eller givna vårdhygieniska rekommendationer rapporteras i MedControl PRO eller
i befintligt avvikelsehanteringssystem.

Relaterad information
Information till mottagande enhet - MRSA
Information till patient (brev) - MRSA
Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) Rekommendationer för bedömning av bärarskap
och smittrisk. Socialstyrelsen, 2010, ISBN 978-91-86585-35-8
Rutin Vårdhygien – MRSA, patient med känt bärarskap
MRSA bärarkort
Smittskyddsblad – patientinformation Meticillinresistenta Staphylococcus aureus. Smittskydd Västra
Götaland
Smittskyddsblad – läkarinformation Meticillinresistenta Staphylococcus aureus. Smittskydd Västra
Götaland
MRSA Information till patienter och närstående

Kunskapsöversikt
MRSA (meticillinresistenta gula stafylokocker). Smittskydd Västra Götaland
Handläggning – avskrivning av kontroller och förhållningsregler vid MRSA-bärarskap – för infektionskliniker inom Västra Götalandsregionen, PM, Dnr: SMSK 2018-00015. Smittskydd Västra Götaland
Sjukdomsinformation om meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA). Folkhälsomyndigheten
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