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- MRSA                                     allmän odling – frågeställning MRSA 

                                                   alla utomnordiska personer som har sår och/eller 

                                                   eksem 

 

- PNSP                             nasopharynx-odling – frågeställning 

                                                   penicillinresistenta pneumokocker 

                                                   alla utomnordiska yngre än 6 år 

 

 

Rutin för alla utomnordiska barn < 6 år  

Provtagning NP odling och screening för MRSA (näsa, svalg och perineum) 

På remissen för NP odlingen ange frågeställning för både PNSP och MRSA 

Provtagning vid hälsoundersökningen 









MRSA smittskyddsanmälan 2010 



  Antibiotikaresistens i Norrbotten 
2013 tom okt: 

MRSA 39 
ESBL 91 



Smittspårning och kontrollodling vid MRSA bärarskap 

- näsa, svalg och perineum 

Smittspårning:  

 Screening av de närmast anhöriga och de som bor i samma lägenhet 

 - återkoppling till smittskyddsenheten 

 

Kontrollodlingar: 

 2 kontrollodlingar efter varandra t.ex. varannan vecka, till två neg i följd och 

en tredje neg avslutande efter 1 år 

 

Avslutas:  

 Efter tre negativa provomgångar i följd inom ett år och inga kvarvarande 

riskfaktorer 



PNSP  
pneumokocker med nedsatt känslighet 

för penicillin 



 
 

 
 

Fynd av PNSP med MIC > 1 mg/L (Minimum Inhibitory Concentration) 

innebär att:  

 
• Smittskyddsanmälan 

 

• Information till närstående och smittspårning ska genomföras för att utreda utbredningen 
av smittspridningen 

 

• Förhållningsregler ska utfärdas, som bl.a. innebär att barn med pneumokocker med MIC 
över 1 mg/L ej vistas i förskola 

 

• Tydlig dokumentation ska finnas i journalhandlingen 

 

• Regelbunden kontrollodling och att dessa kontroller pågår så länge som patientens 
prover visar växt av pneumokocker med MIC > 1 mg/L och tills dess att patienten har 
varit PNSP negativ i två konsekutiva nph odlingar. 

 

• Därefter bedömer läkaren om förhållningsreglerna och kontrollerna kan avskrivas 

 

• Även fynd av t.ex. pneumokocker med MIC ≤ 1 mg/L kan föranleda en tillfällig 
intervention, såsom vid en lokal spridning av en pneumokockstam med resistens mot 
flera antibiotika klasser 



Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin 

(PNSP) 

Förskolebarn Inte förskolebarn 

Ingen kontakt 

med  

förskolebarn 

Kontakt med  

förskolebarn 

 

Avsluta 
Provta 

barnen 

Odla alla barn  

(ej personal) på 

indexbarnets avdelning 

 

 

Hemma till två  

negativa prover i rad 

 

 

Familjeodling 
Positiva 

fynd 
Ingen positiv 

Överväg att odla avd. på nytt  

och utvidga ev. till andra avd.  

med syskon/andra kontakter 

Avsluta 

MIC ≤ 1,0 mg/L MIC > 1,0 mg/L* 

Avsluta Klin-anmälan 

*gäller även vid MIC 0,5-1 och resistens  

   mot minst två andra antibiotikagrupper 



Underlag för handläggning av resistenta 

bakterier hos förskolebarn 



Handläggning vid nyupptäckt MRSA/PNSP 
 
  

Allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen och är smittspårnings- och 
anmälningspliktigt  

 

Behandlande läkare ansvarar för att informera patienten, ge denne individuellt 
utformade förhållningsregler, initiera smittspårning och smittskyddsanmäla.  

 

Patientens journal märks under ”Smitta” knappen i VAS 

 

Vid behov samråd med Smittskydd/Vårdhygien  

 

Vid behov av antibiotikabehandling eller om andra infektionsmedicinska frågor 
uppkommer hos en patient med MRB- bärarskap bör jourhavande på 
Infektionskliniken konsulteras. 

 

Bärarskap av MRB får aldrig fördröja eller förhindra en patient från att erhålla 
den vård eller det omhändertagande hans eller hennes tillstånd kräver.  

 

 

 
 
 
 
 

 



 MRB team Norrbotten 

• Representanter från vårdhygien, 

infektionskliniken och smittskydd 

konsulteras angående MRB-fall 

och uppföljningen av patienter 

med bärarskap 

• Remiss i VAS till  

(lbinfmot/mrb team) 

• MRB-teamet bedömer fallet och 

föreslår uppföljning  

(hur-när-var och även varför…?) 

 

 





Översatt information om antibiotika  

och infektioner 

Arabiska 
Engelska 
Finska 
Somaliska 
Sorani 
Spanska 
Svenska 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/antibiotika-och-vardhygien/patientblad/arabiska_antibiotika/Rad-och-fakta-om-antibiotika-bihalor-Ar-2012-15-35.pdf
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/antibiotika-och-vardhygien/patientblad/engelska_antibiotika/Rad-och-fakta-om-antibiotika-Bihala-En-2012-15-36.pdf
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/antibiotika-och-vardhygien/patientblad/finska_antibiotika/Rad-och-fakta-om-antibiotika-Bihala-Fi-2012-15-38.pdf
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/antibiotika-och-vardhygien/patientblad/somaliska_antibiotika/Rad-och-fakta-om-antibiotika-Bih%C3%A5la-Som-2012-15-40.pdf
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/antibiotika-och-vardhygien/patientblad/Sorani_antibiotika/Rad-och-fakta-om-antibiotika-Bih%C3%A5la-Sor-2012-15-39.pdf
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/antibiotika-och-vardhygien/patientblad/spanska_antibiotika/Rad-och-fakta-om-antibiotika-Bihala-Sp-2012-15-37.pdf
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/antibiotika-och-vardhygien/patientblad/svenska_antibiotika/Rad-och-fakta-om-antibiotika-Bihala-Sv-2011-15-8.pdf


Översatt information om antibiotika  

och infektioner 
http://folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/informationsmaterial/antibiotika-och-resistens/patientinformation/  

Arabiska 
Engelska 
Finska 
Somaliska 
Sorani 
Spanska 
Svenska 
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http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/antibiotika-och-vardhygien/patientblad/engelska_antibiotika/Rad-och-fakta-om-antibiotika-Bihala-En-2012-15-36.pdf
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http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/antibiotika-och-vardhygien/patientblad/somaliska_antibiotika/Rad-och-fakta-om-antibiotika-Bih%C3%A5la-Som-2012-15-40.pdf
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/antibiotika-och-vardhygien/patientblad/Sorani_antibiotika/Rad-och-fakta-om-antibiotika-Bih%C3%A5la-Sor-2012-15-39.pdf
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