Bilag til Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 3. udgave, 2016
Skema 1a: De 4 almene risikosituationer for MRSA
Spørges der til ved indlæggelser, sammedagskirurgi og relevante symptomatiske infektioner
Ved indlæggelse eller før invasivt indgreb samt ved
relevant klinik stilles følgende 4 spørgsmål:
1. Har personen tidligere fået påvist MRSA?

Hvis der svares ja, skal nedenstående betingelser også
være opfyldt:
Og ikke er erklæret MRSA-fri*

2. Har personen inden for de sidste 6 måneder boet
sammen med eller haft husstandslignende kontakt med
MRSA-positiv person?
3. Har personen inden for de sidste 6 måneder modtaget
behandling på hospital eller klinik i udlandet (uden for
Norden)?

Og
a) Opholdet på hospital eller klinik har varet over 24 timer
eller
b) Der har været udført invasivt indgreb** uanset opholdets
varighed.

4. Har personen selv eller et husstandsmedlem haft
ugentlig eller hyppigere kontakt til levende svin inden for
de sidste 6 måneder?***
* MRSA-frihed indebærer, at en tidligere MRSA-positiv person er testet MRSA-negativ mindst 6 måneder efter behandling.
** Ved invasive indgreb forstås i denne forbindelse også fx dræn eller katetre samt dialyse m.v., men ikke injektioner,
perifert venekateter eller blodprøvetagning.
*** Med mindre hospitalsledelsen har dispenseret pga. lav lokal forekomst af husdyr-MRSA, se afsnit 5.2.2.

Skema 1b: Specielle risikosituationer
Spørges der kun til, hvis lægen (typisk patientens egen læge) finder anledning til det, fx på baggrund af kendskab til
patienten. Personen kan også selv fx via sit arbejde kende til en risikosituation.
Personen har
inden for de
sidste 6
måneder:

- boet i eller haft dagligt ophold i plejeboliger eller lignende institutioner (fx for handicappede) med
MRSA-udbrud eller været indlagt på hospitalsafdeling med MRSA-udbrud
- arbejdet (herunder haft studie- og praktikophold med patientkontakt) på



udenlandsk hospital, plejebolig eller lignende institutioner uden for Norden
afdeling på hospital, plejebolig eller lignende institutioner i Danmark og øvrige Norden, hvor der
har været udbrud af MRSA på den pågældende afdeling

- haft ophold eller arbejde under trange eller dårlige hygiejniske forhold (fx asylcenter, herberg for
hjemløse, krigszoner, flygtningelejre eller på udenlandske børnehjem)
- arbejdet på minkfarme eller er husstandsmedlem til person, der har arbejdet på minkfarme
- haft husstandslignende kontakt med personer, der bor/har boet uden for Norden inden for de sidste 6
måneder (fx udenlandske adoptivbørn, au pair eller husstandsmedlemmer, der har været på længere
udlandsrejse uden for Norden)
- været i udlandet og har tegn/symptomer på stafylokokinfektion, specielt hvis personen har fået lavet
tatovering eller piercing, delt udstyr (fx dykning) eller været i fængsel.

