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Provtagning av MRSA  
(Meticillin Resistenta Staphylococcus Aureus)  

 
MRSA tillhör de allmänfarliga sjukdomar som är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt 

smittskyddslagen (SFS 2004:168). Vid förekomst av MRSA på en vårdinrättning skall vårdhygienisk 

expertis kontaktas: hygienöverläkare och hygiensjuksköterska. Basala hygienrutiner ska tillämpas av 

all personal oberoende av vårdform eller vårdgivare. Risken att vårdpersonal blir bärare är mycket 

liten om basala hygienrutiner följs. 

 

Remiss 
Ange på remissen misstänkt MRSA både för patient och personal samt markera typ av odling. 

  

Odling – Patient 
Oavsett om behandling sker inom öppen eller sluten vård 

 

 patient som under de senaste sex månaderna vårdats/behandlats på sjukhus utanför Sverige 

eller på vårdinrättning inom Sverige med pågående MRSA spridning, ska odlas.  

 patient som under de senaste sex månaderna behandlats polikliniskt för sår/ hudskada utanför 

Sverige 

 när MRSA koloniserad patient återinläggs för sluten vård ska odling tas.  

 patient som varit i kontakt med ett nyupptäckt fall (ex smittspårning.) 

 

Provtagning 
Provtagningsanvisningar - labhandboken 

 

Provtagning Näsöppning 

(där hud 

övergår till 

slemhinna)  

Svalg Perineum 

eller 

Ljumske 

Sår,  

eksem 

KAD, CVK, 

PVK,  

dränage 

Odling från X X X X X 

 
Resultat 
I avvaktan på resultat av odling vårdas patient på enpatientrum. Svarstid på negativa odlingar 1 dygn. 

Positiva i normalfallet 2 dygn. Påträffas MRSA, kontaktar mikrobiologiska laboratoriet 

vårdavdelningen omgående  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/--Provtagningsanvisningar/Lab-dokument/--MIKROBIOLOGI/Meticillin-resistent-Staphylococcus-aureus-MRSA-odling/
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Odling – Personal 
Ansvaret för att MRSA provtagning sker enligt nedan, ligger hos verksamhetschef/enhetschef och 

enskild medarbetare. 

 vid nyanställning eller vid återgång i tjänst, om den anställde under de senaste sex månaderna 

deltagit i vård eller behandlats på sjukhus utanför Sverige eller inom Sverige med pågående 

MRSA smittspridning. Detta gäller även tillfällig personal och studerande som aktivt deltar i 

patientvård. Detta gäller inte besökare som endast passivt studerar verksamheten.  

 vårdpersonal som har nära kontakt med MRSA-bärare.  

 

 vid oväntat fynd av MRSA hos en patient och vid spridning på enheten. 

 

Provtagning 
Provtagningsanvisningar - labhandboken 

 

Provtagning Näsöppning  

(där hud 

övergår till 

slemhinna) 

Svalg Perineum 

eller 

ljumske 

Sår, eksem, paronykier 

Odling från X X X X 

  

 

Tjänstgöring utanför Sveriges gränser 
Vid planerad tjänstgöring utomlands ska odling för MRSA förberedas inför hemkomsten. Provtagning 

ska vanligtvis ske efter varje arbetstillfälle. Vid regelbunden/ återkommande tjänstgöring ska den 

anställdes provtagning planeras efter kontakt med vårdhygien. I avvaktan på provsvar får tjänstgöring 

ske om huden är hel.  

 

Kostnader för provtagning 
Har verksamhetschef/ enhetschef godkänt bisyssla enligt Allmänna bestämmelser kap.3, så 

ombesörjer denne att arbetstagaren odlas för MRSA 

 

Handlingsprogram 
Vid positivt MRSA fynd hos vårdpersonal avgör behandlande läkare i samråd med 

Vårdhygien/Smittskyddsenheten om fortsatt arbete tills arbetstagaren förklarats smittfri. Bärare av 

MRSA får inte arbeta patientnära i Norrbotten. 

 

Referenser 

www.socialstyrelsen.se/MRSA hos personal inom vård och omsorg – Ett kunskapsunderlag 

 

www.socialstyrelsen.se/rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg 

avseende MRSA 

 

www.socialstyrelsen.se/ (MRSA) Rekommendationer för bedömning av bärarskap och smittrisk 
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