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Patientsäkerhetsenheten 2015-03-13  

Smittskydd & Vårdhygien   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Positiv endast i näsa och /eller 

svalgodling 

”Transient bärare”  

”Friskförklaras”, notera i journal, meddela SME. 

Borttag av:  

-Förhållningsregler 

-Smitta-knapp 

-MRSA-bärarkort 

 

Nyupptäckt MRSA  

Smittskyddsanmäl + notera ev. riskfaktorer 

(sår/eksem) i anmälan.  

Förhållningsregler skriftligt + muntligt 

Smittspårning närstående/hushållskontakter 

Smittkälla: Utland/sjukvård/samhälle? 

Smitta knapp aktivera  

Ge pat MRSA-kort  

Om pat är gravid, informera spec MVC 

 

Kontakta Vårdhygien 063-153380/3318 om: 

Pat inneliggande? Flyttas till enkelrum. 

Pat har vårdyrke? 

 

Kontakta Smittskyddsenheten (SME)  

063-153355 om: 

Pat går på/planeras till/ förskola. Barnet får inte gå 

på förskola innan kontakt med smittskyddsenheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positiv odling från sår eller 

ljumske/perineum 

”MRSA provtagning” innefattar 

- näsöppning 

- svalg 

- perineum alternativt ljumske 

- sår eller hudförändringar (inkl eksem) 

- insticksställe och kanyl/infart 

- KAD-urin  

- Stomi/PEG/trakealsekret/dränage 

Remiss till infektionsklinik 

alt barnklinik (om <18 år) 

Ny  MRSA  provtagning inom 1-2v 

Ny  MRSA  provtagning 

inom 1-2v 

 

Negativ 

Negativ 

”MRSA bärare” 

Positiv 

 

Positiv 
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Ny MRSA provtagning 

Kontroll  av förhållningsregler 

Eliminera riskfaktorer (remiss  ex.vis. 

ÖNH/Hud/urolog) 

Förekomst av riskyrke (sjukvård 

/hemtjänst/äldreomsorg/förskola/ 

veterinärverksamhet? – kontakt 

Smittskydd/Vårdhygien 

Kliniska fall hos närstående? I så fall  

kompletterande smittspårning 

Informera patienten om att MRSA 

kan komma tillbaka även efter lång 

tid om individuella riskfaktorer 

tillkommer, exempelvis i samband 

med sjukvård, och att det är viktigt 

för hans eller hennes egen säkerhet 

att vid framtida vårdkontakter 

informera om MRSA. Skriftlig 

information om detta kan vara ett 

stöd för patienten 

Kontroll 2-4 ggr /år om:  

Förekomst av riskyrke (sjukvård 

/hemtjänst/äldreomsorg/förskola/ 

veterinärverksamhet)  

Klinisk infektion 

Riskfaktorer kvarstår: skador på hud- 

och /eller slemhinnebarriären 

exempelvis sår, eksem, stomier eller 

andra hudlesioner samt kvarliggande 

katetrar. 

Kontinuerligt MRSA-negativ 

vid minst tre provtillfällen (från 

näsa, svalg och perineum) och 

minst ett år har gått mellan det 

första och tredje negativa 

provet och patient är hudfrisk 

utan riskfaktorer 

Avskrivning från MRSA- 

bärarskap i samråd med 

smittskyddsläkaren 

- Patienten informeras 

muntligen och skriftligen 

- Avskrivningen dokumenteras 

i journal  

- Förhållningsregler, smitta-

knapp, MRSA-bärarkort tas 

bort 

”MRSA bärare” -uppföljning 

MRSA PAL 

Barnkliniken 

Infektionskliniken 


