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MRSA- Initial handläggning av nyupptäckt fall 

Förändringar från föregående utgåva  

Ny mall och språklig bearbetning 

Omfattning  

Riktlinjerna gäller personal inom hälso-, sjuk- och tandvård i Region Västerbotten. 

Bakgrund    

MRSA, meticillinresistenta Staphylococcus aureus 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. I 

Västerbotten bör alla patienter med MRSA handläggas med stöd av MRSA-teamet på 

Infektionsmottagningen.  

 

Alla patienter har rätt till samma medicinska omhändertagande, bemötande och omvårdnad. 

Medicinsk utredning och behandling får inte hindras eller fördröjas på grund av MRSA. 

Syfte  

Ge vägledning till handläggning av nya fall av MRSA för att minska risken för smittspridning. 

Lagar och andra krav 

− Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

− Smittskyddslagen (2004:168) 

− Patientlagen (2014:821) 

− Patientsäkerhetslagen (2010:659)  

− Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

− Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10)  
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Ansvar och befogenheter   

Verksamhetschef ansvarar för att riktlinjerna om MRSA inom Region Västerbotten är kända och följs 

av alla medarbetare. Varje medarbetare ansvarar för att följa riktlinjerna. 

Beskrivning/Genomförande  

Handläggning vid upptäckt av MRSA hos patient i öppenvård 

1. Behandlande läkare ska informera patienten om nyupptäckt MRSA och ge muntlig och 

skriftlig information om förhållningsregler för att förhindra smittspridning. Förhållningsregler 

finns under rubriken MRSA i Smittskyddsläkarföreningens patient- och läkarinformation. 

Broschyr med information om MRSA till patient och anhöriga finns på Vårdhygiens hemsida. 

 

2. Behandlande läkare ska göra smittskyddsanmälan enligt Smittskyddslagen.  

 

3. Vid klinisk infektion ska infektionsläkare konsulteras inför eventuell antibiotikabehandling. 

 

4. Patienten ska utan dröjsmål remitteras till MRSA-teamet på Infektionskliniken för planering av 

uppföljning.  

 

5. MRSA-teamet och Vårdhygien har ansvar för att bärarskap dokumenteras i patientjournalen 

under Uppmärksamhetsinformation under Smitta, Multiresistenta bakterier. 

Handläggning vid upptäckt av MRSA hos patient i slutenvården 

1. Behandlande läkare ska informera patienten om nyupptäckt MRSA och ge muntlig och 

skriftlig information om förhållningsregler för att förhindra smittspridning. Förhållningsregler 

finns under rubriken MRSA i Smittskyddsläkarföreningens patient- och läkarinformation. 

Information finns på flera språk. Broschyr med information om MRSA till patient och anhöriga 

finns på Vårdhygiens hemsida. 

 

2. Behandlande läkare ska göra smittskyddsanmälan enligt Smittskyddslagen.  

 

3. Vid klinisk infektion ska infektionsläkare konsulteras inför eventuell antibiotikabehandling. 

 

4. Behandlande läkare ska utan dröjsmål meddela Vårdhygien samt vidta åtgärder för att 

minimera smittspridning. Det innebär isolering på enkelrum och säkerställa god följsamhet till 

basala hygienrutiner. Se ledningssystem ”MRSA – vårdhygieniska rutiner vid vård av patient”, 

Vårdhygiens hemsida. 

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardhygien/multiresistenta-bakterier
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardhygien/multiresistenta-bakterier
https://rvlitablobprod.blob.core.windows.net/rvlitablobprod/67587.pdf
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardhygien/multiresistenta-bakterier
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5. Den behandlande läkaren har tillsammans med Vårdhygien ansvar för att initiera 

smittspårning bland medpatienter och vårdpersonal. 

 

6. Patienten ska utan dröjsmål remitteras till MRSA-teamet på Infektionskliniken för övertagande 

av poliklinisk uppföljning samt smittspårning av hushållkontakter.  

 

7. MRSA-teamet och Vårdhygien har ansvar för att bärarskap dokumenteras i patientjournalen i 

Uppmärksamhetsinformation under Smitta, Multiresistenta bakterier. 

Dokumentation och arkivering   

Ej tillämpbart 

Historik    

Ersätter dokumentet tidigare fastställt verksamhetsdokument nr 388974.  

Utarbetat av   

Hygienläkare och hygiensjuksköterskor, Vårdhygien Region Västerbotten. 

Referenser     

MRSA – vårdhygieniska rutiner vid vård av patient 

MRSA – Rutiner för uppföljning 

SmiNet, Inloggningsportal 

Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad 

Folkhälsomyndigheten, Sjukdomsinformation MRSA 

Vårdhygien, Region Västerbotten 

 

 

https://rvlitablobprod.blob.core.windows.net/rvlitablobprod/67587.pdf
https://rvlitablobprod.blob.core.windows.net/rvlitablobprod/74012.pdf
https://sminet3-prod.sminet.sjunet.org/
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/meticillinresistenta-gula-stafylokocker-mrsa/
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardhygien/multiresistenta-bakterier
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