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Rutin för chefer vid smittspårning, MRSA
Denna rutin riktar sig till chefer inom Region Jämtland Härjedalen.
Enligt Smittskyddslagen finns anmälningspliktiga sjukdomar respektive 
smittspårningspliktiga sjukdomar. Bärarskap av Methicillinresistenta stafylokocker (MRSA) 
är både anmälnings- och smittspårningspliktigt.
Vid smittspårning görs en kartläggning för att försöka identifiera smittkällan, hur smittan 
kan ha gått till samt om ytterligare patienter eller personal kan ha smittats. Syftet med 
smittspårningen är att stoppa fortsatt smittspridning. 
Provtagande läkare ansvarar för att smittspårning utförs, vanligtvis är Vårdhygien 
behjälpliga med detta.
OBS! Vårdhygien har inte rätt att informera chef om ev. pos. provsvar hos personal.  

Vårdhygien:
kontaktar chef, på enhet där patienten (index) med MRSA vårdats/besökt, för att 
delge personnummer på index. Vårdhygien mailar smittspårningslistor för personal 
och patienter och anger mellan vilka datum smittspårningen gäller.

 listar patienter (utifrån Cosmic inneliggande lista) inom slutenvård, som ska 
screenas och informerar chef .

Chef:
 listar de två patienter som undersökts/behandlats på samma rum direkt efter index. 

Om denna information inte går att få fram listas alla som besökt mottagningen (dvs 
som möjligen har varit på samma rum) på tider direkt efter index.

 frågar vårdpersonal (även de som inte är i tjänst) och som arbetat i närkontakt med 
index och/eller dess närmiljö (gäller ex. inte om enbart lämnat matbricka) om de 
har sår/eksem/bölder och om följsamhet till basala hygienrutiner. 

 sänder  ifylld ”Lista personal” till vårdhygien, på de som har vårdat patienten. 
 får återkoppling från Vårdhygien om vilka av personalen på listan som ska screenas 

och kontaktar då Infektionsmottagningen för tidsbokning tel. 153329 som debiterar 
enheten till självkostnadspris. Provtagning bör ske inom en vecka. 

 ser till att patienter som ska screenas får brev om detta. Färdigt brev finns i Cosmic, 
under meny, journal, ny blankett, allmänna brev och blanketter, brev smittspårning 
MRSA.

 ser till att provtagningsremisser för patienter finns i Cosmic med svar till lämplig 
läkare på enheten. (näsa, svalg, ljumske obligatoriskt, i övrigt sår, KAD urin m.m.)

Vid frågor kontakta den hygiensjuksköterska som håller i ärendet.


