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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 2019-01-18. Förtydligande har gjorts avseende avstängning vid
positiv MRSA.

Syfte
Syftet är att upptäcka bärarskap av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) för att förhindra spridning av MRSA i samband med arbete/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vård och
omsorg samt att vid behandlingskrävande infektion kunna ge adekvat antibiotikabehandling.

Arbetsbeskrivning
 Personal/studerande som de senaste 12 månaderna utfört vårdarbete utanför Norden, screenodlas inför återgång i arbete, enligt nedan.
 Personal/studerande som de senaste 12 månaderna vårdats på sjukhus utomlands, inklusive
Norden, screenodlas inför återgång i arbete, enligt nedan.
 Personal/studerande som vårdats på sjukhus i Sverige med aktuell MRSA-problematik (definierad
riskregion/sjukhus*) screenodlas inför återgång i arbete, enligt nedan.
 Personal/studerande utan några riskfaktorer** kan delta i vård-/omsorgsarbete i väntan på
negativa odlingsvar.
 Provtagning sker på Infektionsmottagningen efter tidsbokning på telefon 031-343 4282. Alternativt
sker provtagning på Akademihälsan eller motsvarande.
Handläggning vid fynd av MRSA hos personal/studerande
 Den anställde bedöms snarast på Infektionsmottagningen.
- Innan bedömning skett avstängs individ med riskfaktorer** för smittspridning från patient/vårdtagarnära och vårdrelaterat arbete***
 Återgång till patient-/vårdtagarnära och vårdrelaterat arbete avgörs av behandlande läkare på
Infektion och vid behov i samråd med Vårdhygien
Screenodling
 Ange på remissen orsak till screenodling.
- Vårdarbete utomlands exklusive Norden
- Vårdad utomlands
- Vårdad i svensk riskregion
- Land/region

Odlingar efter arbete/vård
utomlands eller riskregion
i Sverige*
Främre näsöppning
x
Svalg
x
Perineum
x
Sår/hudlesioner
x

 För provtagningsanvisningar se respektive
mikrobiologiskt laboratorium. MRSA-odlingarna är kostnadsfria för provtagande enhet.
 Prov från samma patient buntas ihop med gummiband. Används pappersremiss räcker en remiss
för samtliga prov.
*för närvarande finns inga riskregioner avseende MRSA i Sverige
**t ex sår/hudlesioner inkl. eksem, abscesser
***för innebörd av patient-/vårdtagarnära och vårdrelaterat arbete, se syfte i rutinen Basala Hygienrutiner

www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia

1 (av 2)

Doknr. i Barium
13570

Giltigt fr.o.m
2019-06-26

Version
14

RUTIN

Vårdhygien - MRSA, screenodling av personal och
studerande

Ansvar
Linjechef på enheten ansvarar för att denna rutin är känd och följs av alla medarbetare.
MRSA omfattas av smittskyddslagen.

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
Rutin Vårdhygien – Basala hygienrutiner

Kunskapsöversikt
MRSA (meticillinresistenta gula stafylokocker). Smittskydd Västra Götaland
Sjukdomsinformation om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) . Folkhälsomyndigheten
MRSA hos personal inom vård och omsorg –Ett kunskapsunderlag. Socialstyrelsen, art.nr2007-12318
Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA.
Socialstyrelsen, art.nr 2007-130-5
Smittskyddsblad – läkarinformation Meticillinresistenta Staphylococcus aureus. Smittskydd Västra
Götaland
Screening för antibiotikaresistenta bakterier. Folkhälsomyndigheten, 2017, art.nr. 02307-2017
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