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Handläggning av nyupptäckt MRSA 
hos patient

Bakgrund
MRSA är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen 
(SmL).
För att förebygga smittspridning ska alla nya fall följas upp och ges information och 
förhållningsregler. I samband med det ska smittspårning genomföras.

Initial handläggning av nyupptäckt MRSA i 
primärvård

1. Behandlande läkare ska informera patienten om MRSA-fyndet och ge 
muntlig och skriftlig information om förhållningsregler för att förhindra 
smittspridning. Förhållningsregler finns under rubriken ”MRSA” i 
smittskyddsläkarföreningens patient- och läkarinformation.

2. Behandlande läkare ska göra smittskyddsanmälan enligt Smittskyddslagen. 
MRSA-infektion och MRSA-bärarskap räknas som allmänfarlig sjukdom.

3. Läkare vid Barn- alternativt Infektionskliniken bör kontaktas inför eventuell 
antibiotikabehandling. 

4. Behandlande läkare aktiverar uppmärksamhetssymbolen i patientjournalen.
5. Alla MRSA-bärare i Region Jämtland Härjedalen remitteras till 

Infektionskliniken/ Barnkliniken där de tilldelas en patientansvarig läkare, 
MRSA-PAL, som ansvarar för uppföljning vilket bland annat innefattar 
smittspårning och fortsatt handläggning. Vid långa avstånd eller när det är 
praktiskt svårt kan en MRSA-PAL på patientens hälsocentral utses. Rutiner 
som ska följas vid uppföljningen, oavsett på vilken klinik det görs, finns 
under rubriken ”Uppföljning av nyupptäckt MRSA i Region Jämtland 
Härjedalen”.

Initial handläggning av nyupptäckt MRSA i 
slutenvård

1. Behandlande läkare ska informera patienten om MRSA-fyndet och ge 
muntlig och skriftlig information om förhållningsregler för att förhindra 
smittspridning. Förhållningsregler finns under rubriken ”MRSA” i 
Smittskyddsläkarföreningens patient- och läkarinformation.

2. Behandlande läkare ansvarar för att åtgärder vidtas som minimerar 
smittspridning. Det innebär bl.a. isolering på enkelrum och säkerställa god 
följsamhet till basala hygienrutiner. Lokala anvisningar finns på Vårdhygiens 
hemsida, se rubriken ”Multiresistenta bakterier - MRSA”, ”Rutiner för vård av 
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patient med MRSA”. I vissa fall är det motiverat att patienten vårdas på 
infektionsklinik.

3. Behandlande läkare ansvarar i samarbete med infektionskonsult/barnkonsult 
för att patienten får adekvat behandling vid eventuell klinisk MRSA-infektion.

4. Den behandlande läkaren är, i samarbete med Smittskydd & Vårdhygien, 
ansvarig för att initiera smittspårning bland medpatienter och vårdpersonal. 

5. Behandlande läkare gör anmälan enligt smittskyddslagen.
6. Behandlande läkare ska remittera patienten till Infektionskliniken alternativt 

Barnkliniken. Alla MRSA-bärare i Region Jämtland Härjedalen tilldelas en 
patientansvarig läkare en s.k. MRSA-PAL på Infektionskliniken eller 
Barnkliniken.

7. Bärarskap dokumenteras av behandlande läkare i patientjournalen under 
uppmärksamhetssymbolen.


