Information til praktiserende læger om
MRSA bærerbehandling
Din patient har fået påvist MRSA i en prøve. MRSA er anmeldelsespligtig, og hvis det er dig,
der skal udfylde anmeldelsesblanketten, vil den blive fremsendt til dig med post. Et informationsbrev samt sundhedsstyrelsens MRSA kort, hvor der står at patienten har fået påvist
MRSA, bliver fremsendt direkte til patienten
Den første prøve, der er fundet positiv for MRSA, er ofte en podning fra et sår eller en byld.
For at afgøre, om patienten samtidig er bærer, skal der podes for MRSA fra næse, svælg og
perineum (se Actioncard). Dette gøres, når såret/bylden er helet op og tidligst en uge efter
endt systemisk antibiotikabehandling. Disse podninger vil altid skulle foretages af dig som
patientens praktiserende læge.
Actioncardet anvendes til at vurdere, om din patient er klar til behandling af MRSA bærertilstand. Behandlingen ordineres vederlagsfrit på recept (”MRSA-pakke”) og består af en 5 dages kur med mupirocin næsesalve 2 % (Bactroban®) og klorhexidinholdig sæbe 4 % (Hibiscrub®/Mediscrub®). Første kur gives til alle husstandslignende kontakter samtidig, når ingen i husstanden har pågående risikofaktorer i form af sår, bylder eller andre hudlidelser. Det
er ikke nødvendigt at pode husstandskontakter inden. Det er vigtigt at gennemgå den vedlagte behandlingsvejledning grundigt med patienten.
Du bestiller ”MRSA pakken” ved at udskrive recept på Bactroban næsesalve 2 % til hvert cpr.
nr., hvor du skriver ”MRSA pakke” på recepten.
”MRSA pakke” udløser en vederlagsfri pakke med 1 tube Bactroban næsesalve 2 %, 3g, 250
ml Klorhexidin sæbe 4 % samt skriftlig behandlingsvejledning, som udleveres på apoteket
sammen med en vaskevejledning og liste over fugtighedscremer som kan anvendes imens
behandlingen pågår.
Én måned og 6 måneder efter behandling af MRSA bærertilstand tages kontrolpodninger for
MRSA fra næse, svælg og perineum. Husk at bestille dem som ”S. aureus {MRSA}, lokalisation”. Hvis begge sæt kontrolpodninger er negative, afsluttes patienten som MRSA fri. Personer, der kun har haft MRSA i en klinisk prøve (f.eks. sår), men ikke var bærere ved screening
fra næse, svælg og perineum, skal kun kontrolpodes 6 måneder efter påvisning af MRSA, før
de afsluttes som MRSA fri.
Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen.
Hvis patienten afviger fra standardplanen (actioncard), kan du kontakte os elektronisk, per
brev eller per telefon
På vores hjemmeside kan du finde vores actioncard og behandlingsvejledninger
Du kan også finde links til forløbsbeskrivelsen på Sundhed.dk og Sundhedsstyrelsens vejledning ”Vejledning om forebyggelse og spredning af MRSA”, 3. udgave, 2016.
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