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Revideringar i denna version
Ny rutin

Syfte
Att patienten får adekvat information och behandling samt förhindra spridning av meticillinresistenta
Staphylococcus argenteus.
Patientens medicinska omhändertagande får inte förhindras eller fördröjas på grund av konstaterat bärarskap av
meticillinresistent S. argenteus.

Bakgrund
S. argenteus ansågs tidigare vara en variant av Staphylococcus aureus. Specifika analysmetoder som utförs i
samband med nytt fynd av meticillinresistent S. aureus (MRSA) gör att denna bakterieart nu identifieras. Båda
arterna ger samma typ av kliniska infektioner och kan bära på gen för meticillin-resistens. Med nuvarande
analys identifieras arten först som MRSA, vidare analys och tilläggssvar avseende meticillinresistent S.
argenteus tar cirka två veckor.
Meticillinresistent S. argenteus omfattas inte av smittskyddslagen. Det innebär att behandlande läkare måste
kontakta patienten på nytt och ändra åtgärder enligt nedan.

Arbetsbeskrivning
Nyupptäckt bärarskap av meticillinresistent S. argenteus


Behandlande/ansvarig läkare på aktuell enhet (oavsett vårdform) ansvarar för att:
- Vidarebefordra provsvar med ny/kompletterande remiss till infektionsmottagningen.
- Patienten informeras om att MRSA bärarskap inte gäller då kompletterande analys visat att det är en
annan bakterieart. Skillnaden för patienten är att hen inte har förhållningsregler enligt smittskyddslagen.
- Patienten informeras om att fortsatt meddela vårdgivare om bärarskap, för att vid behov få rätt
antibiotikabehandling.
- Uppmärksamhetsinformation/ observandum i Melior (för verksamheter som har detta journalsystem
eller, för andra verksamheter, i deras huvudjournalsystem) kompletteras med ”Bärare av
meticillinresistent Staphylococcus argenteus. Patienten har inga förhållningsregler men vårdas enligt
rutin MRSA, patient med känt bärarskap”
- Kompletterande odlingssvar och åtgärder dokumenteras i patientjournalen.

Vård av patient
På grund av meticillinresistens vårdas patienten enligt, MRSA patient med känt bärarskap.
Kontrollodling
Tas på patient med känt bärarskap i samband med inskrivning för slutenvård alt. inför operation/ ingrepp. Ange
på remissen ”meticillinresistent S. argenteus – Kontrollodling av känd bärare”.
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Eventuell smittspårning
Bedöms i samråd mellan Vårdhygien och berörd linjechef/ställföreträdande.
Prov från samma individ buntas ihop med gummiband. Används pappersremiss räcker en remiss för samtliga
prov. För provtagningsanvisningar se respektive mikrobiologiska laboratoriums hemsida.

Odlingar
Främre näsöppning
Svalg

Perineum
Sår/hudlesion
Infart/drän
Urin*

X
X
X
X
X
X

*om patienten har/har haft KAD, kateteriseras intermittent eller har UVI-symtom
Infektion – åtgärder


Alla patienter med bärarskap av meticillinresistent S. argenteus remitteras till Infektion,där:
- Patienten får kompletterande information avseende innebörden av bärarskapet.
- Uppmärksamhetsinformation/observandum i Melior eller motsvarande kontrolleras och vid
behov kompletterats enligt ovan.
- Smittskyddsenheten meddelas att tidigare anmälan avseende MRSA skall makuleras.

Ansvar
Linjechefer ansvarar för att denna rutin är känd och följs av alla medarbetare.

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
MRSA patient med känt bärarskap
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