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Revideringar i denna version 
Virkon borttaget, tydliggörande av chefens ansvar samt redaktionella 
förändringar. 

 

Bakgrund, syfte och mål 
Syftet är att med utgångspunkt från smittskyddslagen tillgodose att patienten får adekvat medicinsk 
information och behandling samt att förhindra spridning av meticillinresistenta Stafylococcus aureus 
(MRSA). 
 

Innehåll  
 
Bakgrund 
 
MRSA-PAL, Infektionskliniken 
 
Avskrivning av kontroller och förhållningsregler pga MRSA-bärarskap 
 
Handläggning av patient med nyupptäckt MRSA-bärarskap i slutenvård 
 
Handläggning av patient med känt MRSA-bärarskap i slutenvård 
 
Vårdrutiner, slutenvård 
 
Utskrivning av patient med MRSA-bärarskap från slutenvård 
 
Vårdrutiner, vid polikliniska besök 
 
Vårdrutiner, sjukgymnastik och arbetsterapi 
 
MRSA-provtagning av personal/studenter 
 

 
Bakgrund 
MRSA är anmälningspliktig och klassas som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. 
Infektioner orsakade av MRSA kan inte behandlas med betalaktamantibiotika (penicilliner, 
cefalosporiner och karbapenemer). Många MRSA-stammar är dessutom resistenta mot flera andra 
antibiotikagrupper. 
Förekomsten av MRSA varierar i stora delar av världen. Sverige har fortfarande låg förekomst av 
MRSA.    
En ökad spridning av MRSA kan medföra flera stora konsekvenser bland annat avseende 
behandling, ökade vårdkostnader och framför allt ökat lidande för patienten som drabbas. 
Det är väl belagt att det är kostnadseffektivt att ha strikta rutiner för att bekämpa MRSA-
smittspridning och att upptäcka MRSA-fall tidigt. 
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OBS! Patienter med misstänkt eller konstaterat MRSA-bärarskap har rätt till samma bemötande och 
omvårdnad som andra patienter och får inte undanhållas nödvändig medicinsk behandling eller 
undersökning.  
 

 
MRSA-PAL, Infektionskliniken 
 
Alla MRSA-bärare ska ha en patientansvarig läkare på Infektionskliniken, en så kallad MRSA-PAL.  

 
Ansvar 
 
Chef ansvarar för att rutiner avseende MRSA är kända och följs av alla medarbetare. MRSA är 
anmälnings- och smittspårningspliktig enligt Smittskyddslagen. Bärarskap eller infektion orsakad av 
MRSA som klassas som en allmänfarlig sjukdom. 

 
 

Avskrivning av kontroller och förhållningsregler pga MRSA-bärarskap 
 
En hudfrisk person som uppvisar minst tre negativa odlingar från näsa, svalg och perineum under 
en 12 månaders period har en smittrisk som kan jämställas med en normalbefolkning där MRSA-
status inte är känt. 
 
Patientansvarig läkare på infektionskliniken, MRSA-PAL, gör då en förnyad bedömning i samråd 
med smittskyddsläkaren om det finns behov av fortsatta kontroller och av förhållningsregler för 
MRSA-bäraren. 
Om man vid bedömningen kommer fram till att fortsatta kontroller och förhållningsregler inte längre 
är nödvändiga ska detta dokumenteras så att det tydligt framgår i patientens journal att man är 
avskriven från kontroller och förhållningsregler. 
Smittmärkning i Melior måste dock kvarstå tillsvidare, men det ska dokumenteras så det tydligt 
framgår att patienten är avskriven från kontroller och förhållningsregler. 
 
OBS! Patienten måste noga informeras om att MRSA kan komma tillbaka även efter lång tid även 
om MRSA prover varit negativa under flera år. Vid kontakter med hälso- och sjukvård är det därför 
viktigt att den som en gång definieras som MRSA-bärare informerar om detta. 
 
 

Handläggning av patient med nyupptäckt MRSA-bärarskap i slutenvård 
 

 Utifrån patientens medicinska tillstånd, riskfaktorer och medicinska 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 Infektionsläkare för diskussion om eventuellt övertag. 
 

 Riskbedömning av riskfakorer bör ske i samråd med Vårdhygien, under jourtid kan 
infektionsbakjour kontaktas. 

 
Behandlande/ansvarig läkare på aktuell enhet (gäller oavsett vårdform) 
- Informerar patienten om odlingsresultat. Se Smittskydd, Västra Götalandsregionen för 
smittskyddsblad MRSA.                     

             - Anmäler enligt smittskyddslagen i SmiNet.  Ansvarar för att bärarskap journalförs under  

             symbolen uppmärksamhetsinformation i Melior. 
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             -Tar ställning till om patienten har en aktuell infektion orsakad av MRSA, vid tveksamhet 

             kontakta Infektionsläkare. Skriver även remiss till Infektionsmottagningen för          

             PAL /uppföljning.                           

           - Ange på remissen om patienten arbetar inom vård och omsorg. 

 

 Odla patienten för MRSA (om detta inte är gjort) från näsa, svalg och perineum. Föreligger 
sår, eksem eller annan hudskada, infarter, dränage, stomi (stomikanter) eller KAD 
(urinodling) ska även odling tas från dessa lokaler. Detta i första hand för att bedöma 
smittspridningsrisk, men kan också vara av värde om patienten bedöms ha en klinisk 
infektion. 


 Vid fortsatt vård eller eventuell överflyttning till infektion ska patienten vårdas i enkelrum 

med egen toalett och dusch. Stängd vårdrumsdörr. Basala hygienrutiner ska alltid 
tillämpas. 

 

 Odlingsrutiner av medpatienter sker i samråd med Vårdhygien 
  

 Personal: Odling för MRSA av personal med eventuella sår eller eksem (även 
hörselgångseksem) görs om de vårdat patienten. Övrig personal behöver inte rutinmässigt 
odlas. Provtagning sker hos företagshälsovården "Hälsan och Arbetslivet". Meddela Hälsan 
och Arbetslivet att personal kommer och hur många det eventuellt kan bli.  

 
 
 

Handläggning av patient med känt MRSA-bärarskap i slutenvård (Undantaget är 

de patienter som är avskrivna från kontroller och förhållningsregler). 
 

 Vård på enkelrum med egen toalett och dusch samt stängd vårdrumsdörr gäller som 
grundprincip. Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas. 

  

 Bedöm vid inläggning och kontinuerligt riskfaktorer som t ex sår, hudsjukdom, infarter, 
luftvägssymptom, stort omvårdadsbehov. Om inga riskfaktorer föreligger kan patienten 
oftast vårdas på tilltänkt avdelning. Vid tveksamheter eller omfattande riskfaktorer och 
utifrån patientens medicinska tillstånd samt medicinska vårdbehov tas kontakt med 
Infektionsläkare för diskussion om eventuellt övertag.  

 
 Riskbedömning av riskfaktorer bör ske i samråd med Vårdhygien, under jourtid kan 

infektionsbakjour kontaktas. 
 

 Odla patienten för MRSA vid inläggning från näsa, svalg och perineum. Föreligger sår, 
eksem eller annan hudskada, infarter, dränage, stomi (stomikanten) eller KAD (urinodling) 
ska även odling tas från dessa lokaler. Detta i första hand för att bedöma 
smittspridningsrisk, men kan också vara av värde om patienten bedöms ha en klinisk 
infektion. 

 

 Personal behöver inte rutinmässigt odlas efter att ha vårdat en patient med känt MRSA-
bärarskap. Ingen personal med sår eller eksem (även hörselgångseksem) får delta i den 
patientnära vården av en patient med känt MRSA-bärarskap. 

 
 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/24177/Basal%20hygien%20och%20kl%c3%a4dregler.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/24177/Basal%20hygien%20och%20kl%c3%a4dregler.pdf?a=false&guest=true
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Vårdrutiner, sluten vård 
 
Vårdrum 
 
Patient som är MRSA-bärare vårdas på enkelrum med egen toalett och dusch. 
Håll vårdrumsdörren stängd. 
 
Personal 
Kohortvård med avdelad personal kan bli aktuell beroende på patientens status och riskfaktorer, 
annars är målet är att så få som möjligt vårdar patienten.  
Personal med sår eller eksem (även hörselgångseksem) får inte delta i den direkta vården. 
 
Bedömning av riskfakorer för smittspridning bör ske i samråd med vårdhygien, under jourtid kan 
infektionsbakjour kontaktas. 
 
Tillämpa basala hygienrutiner.  
 
Punktdesinfektion 
Torka upp stänk och spill av kroppsvätskor omedelbart, använd alkoholbaserat desinfektionsmedel 
med rengörande effekt.  
 
Städning  
Daglig städning utförs enligt rutin. 
Slutstädning efter slutenvårdstillfället görs med alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande 
effekt. 
Rengör noggrant framförallt alla horisontella ytor (säng inkl. avtorkningsbara madrass- och 
kuddskydd, sängbord, toalettutrymmen).Läs mer i Vårdhygien-grundläggande vårdhygieniska 
principer. 
  
Tvätt och avfall 
Tvätt och avfall hanteras som för de övriga patienterna, dvs. mängden förorening avgör om det 
hanteras konventionellt eller som smittförande tvätt/avfall. Oanvänd tvätt som förvarats hos 
patienten sänds som smutstvätt när patienten skrivs ut.  
 
Disk 
Disk (från mathantering) diskas i avdelningens diskmaskin eller i centralköket. 
 
Materiel 
Begränsa mängden vårdmateriel på rummet så mycket som möjligt. Oanvänt materal för 
engångsbruk kasseras när patienten skrivs ut. Flergångsartiklar desinfekteras i avdelningens 
spol/diskdesinfektor, beroende av produkt. 
 
Hjälpmedel 
Ska vara patientbundna. Innan hjälpmedlet används av annan patient ska det desinfekteras med 
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel eller Virkon.  
 
Närstående/besökare 
Besökande behöver normalt inte bära plastförkläde, handskar eller använda handsprit efter avslutat 
besök. 
Sårvård och liknande ska i första hand utföras av personal. Om anhörig deltar i vården gäller 
samma hygienrutiner som för personal. 
För att undvika indirekt kontaktsmitta ska anhöriga informeras om att desinfektera händerna om 
vistelse kommer ske i avdelningens gemensamma utrymmen. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/24177/Basal%20hygien%20och%20kl%c3%a4dregler.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/39430/V%C3%A5rdhygien%20-%20grundl%C3%A4ggande%20v%C3%A5rdhygieniska%20principer.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/39430/V%C3%A5rdhygien%20-%20grundl%C3%A4ggande%20v%C3%A5rdhygieniska%20principer.pdf?a=false&guest=true
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Besökare har inte tillträde till avdelningens kök eller annan lokal för mathantering, förråd, 
förrådsvagn mm. 
 
MRSA- Information till patienter och närstående 
 
  
Undersökningar och konsulter 
Undersökningar och konsulter utförs i första hand på vårdrummet, men om detta inte är möjligt kan 
dessa utföras på annan enhet. Ansvarig läkare informerar på remissen om smittrisker och 
försiktighetsåtgärder. 
 
Planera i förväg och rådgör vid behov med Vårdhygien.  
 
Innan patienten lämnar vårdavdelningen gäller följande:  
 

 Renbädda sängen och ge patienten rena kläder. 

 Täck eventuella sår med ocklusivt förband (t ex DuoDERM® eller OpSite®). 

 Byt urin-/dränagepåsar etc. 

 Inför operativa och andra invasiva ingrepp ska patienten genomgå preoperativ 
helkroppsdesinfektion med klorhexidintvål (t ex Hibiscrub® eller DesCutan®). Se 
styrdokument Preoperativ helkroppsdesinfektion. 

 
Ev. eftervård bör ske på enkelrum med egen toalett. 
 

Utskrivning av patient med känt MRSA-bärarskap från slutenvård 
Så snart det står klart att en patient med känt MRSA-bärarskap kan komma att behöva eftervård i 
någon form exempelvis korttidsboende, äldreboende eller hemsjukvård så ska man sammankalla till 
vårdplanering eftersom förberedelserna på mottagande enhet kan kräva extra tid. Vårdhygien kan 
vid behov ingå i denna vårdplanering.  
 
 

Vårdrutiner vid polikliniska besök 
 
Personal 
Minimera antalet personer som deltar vid undersökning och behandling. Personal med sår eller 
eksem (även hörselgångseksem) får inte delta i den direkta vården.  
 
Tillämpa basala hygienrutiner.  
 
Punktdesinfektion 
Efter besöket utförs punktdesinfektion av brits och övriga patientnära ytor. Torka upp stänk och spill 
av kroppsvätskor/hudavlagringar omedelbart, använd alkoholbaserat desinfektionsmedel med 
rengörande effekt. I övrigt sedvanlig städning.  
 
Tvätt och avfall  
Tvätt och avfall hanteras som för övriga patienter, dvs. mängd förorening avgör om det hanteras 
konventionellt eller som smittförande tvätt/avfall.  
 
 
Materiel  
Flergångsartiklar desinfekteras i mottagningens spol/diskdesinfektor, beroende av produkt. 
 
 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/d29faa5c-34a4-4820-ac1f-79b3124219a3/mrsa_info.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31131/Preoperativ%20helkroppsdesinfektion.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31131/Preoperativ%20helkroppsdesinfektion.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/24177/Basal%20hygien%20och%20kl%c3%a4dregler.pdf?a=false&guest=true
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Vårdrutiner, sjukgymnastik och arbetsterapi  
 
Personal 
Minimera antalet personer som deltar vid undersökning och behandling, kohortvårda även i 
träningssammanhang. Personal med sår eller eksem (även hörselgångseksem) får inte delta i 
den direkta vården.  
 
Tillämpa basala hygienrutiner.  
 
Träningsrum eller gymnastiksal. 
Patienten ska desinfektera sina händer med handdesinfektion innan träning påbörjas. Hjälp 
patienten med detta om behov finns.  
Patienten bör ha rena kläder från vårdavdelningen inför träningspasset. 
Efter besöket/träningen utförs punktdesinfektion av brits, övriga patientnära ytor och 
träningsredskap. Torka upp stänk och spill av kroppsvätskor/hudavlagringar omedelbart, använd 
alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt.  
 
Bassängbad 
Patient med MRSA som har sår, eksem, annan hudskada, urinvägskateter eller infarter såsom 
PVK, CVK och CDK ska inte bada i bassäng. 
Patienter med inkontinens bör inte bada i bassäng. 
 
Hjälpmedel  
Hjälpmedel ska i möjligaste mån vara patientbundna.  
Hjälpmedel som återlämnas rengörs och desinfekteras enligt leverantörens bruksanvisning. 
Tygdynor tvättas vid minst 60°C. Släng tygdynor som inte kan tvättas vid minst 60°C. 
Hjälpmedel som rullstolar, gånghjälpmedel, värmedynor etc. desinfekteras med alkoholbaserat 
desinfektionsmedel med rengörande effekt. 
 
Tvätt och avfall  
Tvätt och avfall hanteras som för övriga patienter, dvs. mängd förorening avgör om det hanteras    
konventionellt eller som smittförande tvätt/avfall. 
 

MRSA-provtagning av personal/studenter 
Personal/studenter som arbetat i sjukvård utomlands (gäller även de nordiska länderna med 
undantag för Norge), kontrollodlas vid hemkomsten. 
Provtagning sker hos företagshälsovården, ”Hälsan och Arbetslivet”.  
Odling tas från näsöppning, svalg och eventuella sår/hudskador. 
 
Personal som någon gång det senaste året (12 månader) vårdats på sjukhus utomlands eller 
behandlats polikliniskt ska kontrollodlas. 
Odling tas från näsöppning, svalg, perineum och eventuella sår/hudskador. 
 
Ta aldrig MRSA-prov i slutet av ett arbetspass utan före ett nytt arbetspass, om möjligt efter några 
dagars ledighet. Det minimerar risken för att provet påvisar kontamination med MRSA som 
arbetstagaren ådragit sig under arbetspasset. 
Personal med sår eller eksem ska inte arbeta förrän negativa odlingssvar föreligger. Hudfriska kan 
återgå i arbete i väntan på odlingssvar. 
Personal med positiv MRSA-odling ska remitteras till infektionsklinik och erhålla en MRSA-PAL som 
genomför kompletterande utredning. I väntan på det besöket ska personen vara avstängd från 
patientnära arbete men kan utföra andra arbetsuppgifter. 
Ställningstagande till återgång i patientnära arbete görs av MRSA-PAL i samråd med läkare på 
vårdhygien. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/24177/Basal%20hygien%20och%20kl%c3%a4dregler.pdf?a=false&guest=true

