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Smittskyddsläkaren

Handläggning vid nyupptäckt MRSA
Syfte
MRSA är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen. I
smittskyddslagen regleras bland annat vilka skyldigheter behandlande läkare har. Ur denna
rutinbeskrivning framgår vad som ska göras vid fynd av nyupptäckt MRSA och vem som ska
göra detta. Omfattande information om MRSA finns i smittskyddsläkarens smittskyddsblad.
Omfattning
Rutinen gäller samtliga verksamheter inom Region Kalmar län där MRSA diagnosticeras.
Rutin
Behandlande läkare (den som tar emot provsvaret) ska







Informera patienten muntligt och skriftligt, ta hjälp av smittskyddsbladen som finns
på flera språk.
Ge muntliga och skriftliga förhållningsregler. Dessa framgår av smittskyddsbladet
med patientinformation. Förhållningsreglerna ska dokumenteras i journalen, till
exempel genom att man hänvisar till aktuellt smittskyddsblad.
Märka journalen. Använd knappen ”Smitta” och ange MRSA i rubriken. Hänvisa till
aktuell journalanteckning i kommentarsfältet.
Anmäla till smittskyddsläkaren via SmiNet (länk eller via menyn ”Externa
applikationer” i Cosmic). Kontakta smittskyddet om du saknar enhetens
inloggningskod. Observera att givna förhållningsregler ska markeras i anmälan!
Skriva remiss till infektionsmottagningen för ställningstagande till fortsatt
handläggning. Det finns en särskild remissmall i Cosmic för detta ändamål (se nedan
vilka frågor som ingår). För att komma åt mallen, välj remisstyp ”Vårdbegäran”,
mottagande enhet ”Infektionsmottagningen Kalmar” och remissmall ”Vårdbegäran
Infektion diagnosspecifikt”. Mallen fungerar även som en checklista för remitterande
läkare.

Uppgifter som ska framgå av remissen till infektionskliniken (* innebär tvingande fält)








Anamnes
Socialt*
o Pågående eller planerat arbete inom vård och omsorg?*
o Person i hushållet med arbete inom vård och omsorg*
o Barn under 7 år i hushållet*
o Yrkesmässig hantering av djur*
Hudproblem*
Information*
o Är patienten informera dom sin MRSA-diagnos?*
o Har patienten fått förhållningsregler?*
Är journalen märkt?
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Är smittskyddsanmälan utförd?
Frågeställning*
Tolkbehov*

Infektionskliniken

Alla MRSA-positiva patienter kommer inte att kallas till infektionsmottagningen men
infektionsläkare bedömer alla remisser och besvarar dessa, ger råd om fortsatt handläggning,
omfattning av smittspårning och eventuell eradikeringsbehandling. MRSA-positiv personal
inom vård och omsorg handläggs i samråd med Arbetsmiljö och Hälsa och Smittskydd och
Vårdhygien.
Till infektionsmottagningen prioriteras






Personal som arbetar eller ska arbeta inom vård och omsorg (inklusive praktikanter)
Patienter med riskfaktorer för smittspridning (hudsjukdom, svårläkta sår, barn i
förskolemiljö)
Patienter med svårbehandlade kliniska infektioner
Patienter med förväntat många sjukvårdskontakter
Personer som har yrkesmässig kontakt med djur

Vårdhygien
Vid nyupptäckt fall av MRSA bedömer vårdhygien om smittspårning inom vård och omsorg
ska ske.
Smittfriförklaring
En hudfrisk person som lämnat tre negativa MRSA-odlingar inom loppet av ett år kan
smittfriförklaras och journalmärkning tas bort. Infektionsmottagningen ansvarar för att skicka
provtagningsunderlag för kontrollodlingar och bedömer när en patient kan smittfriförklaras
samt släcker ned journalmärkningen. Detta gäller oavsett om patienten kallats till
infektionsmottagningen eller inte.
Screening

Utförs enligt vårdhygiens rutin för provtagning av patient eller personal.
Ändringshistorik
Datum

Ändring

Utförd av

2019-04-10

Tillägg remissuppgifter. Tillägg om multipla vårdkontakter och
förskolebarn. Regionlogotype.
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