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Studenthälsan

Information om MRSA-screening
Studenthälsans företagssköterskor informerar studenterna gruppvis inför första
vårdtagarnära praktikperiod om gällande rutiner för MRSA-provtagning enligt aktuella
rekommendationer från Socialstyrelsen och Stockholms läns landsting. Utländska
gäststudenter får skriftlig information om MRSA-provtagning inför studier med klinisk
praktik och svenska studenter som gör utlandspraktik får motsvarande information.
Studenter som enbart auskulterar och därmed inte deltar i vårdtagarnära arbete, omfattas inte
av screeningundersökning avseende MRSA.
Studenthälsans företagssköterskor utför MRSA-provtagning
• om den studerande de senaste sex månaderna haft kontakt med vårdinrättning utanför
Sverige, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete.
• om den studerande under de senaste sex månaderna haft kontakt med vårdinrättning i
Sverige där pågående MRSA-spridning finns dokumenterad, antingen som patient eller som
personal i vårdtagarnära arbete.
• om den studerande har nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna
hushållet/familjen.
• om den studerande har sår, eksem eller andra hudlesioner.
Studerande med individbaserade riskfaktorer (sår, eksem eller andra hudlesioner) ska ej
delta i vårdtagarnära praktik i väntan på provsvar men kan utföra uppgifter som inte innebär
nära kontakt med vårdtagare.
Studerande utan individbaserade riskfaktorer kan delta i vårdtagarnära praktik i väntan på
provsvar, med undantag för praktik på riskenhet, d.v.s. där vården innebär stora risker för
smittspridning och där patienterna är särskilt mottagliga.
Vid positivt MRSA-prov ansvarar Studenthälsan för en andra provtagning och remittering
till MRSA-team på infektionsklinik, Karolinska Universitetssjukhuset, för information och
fortsatt omhändertagande. Läkare på Studenthälsan som beslutat om provtagning och tagit
emot svaret gör anmälan enligt smittskyddslagen. Vid konstaterat MRSA-bärarskap gäller
informationsskyldighet i enlighet med smittskyddslagen. Information om bärarskap till
ansvariga på utbildningsprogrammet sker i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer
(2007130-5) vilket förutsätter studentens samtycke.
Studenthälsan erbjuder berörd student professionellt psykosocialt stöd.
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Ansvariga på utbildningsprogrammen kan vända sig till MRSA-team/Vårdhygien eller
Studenthälsan för vidare information vid behov.
Studenthälsans företagssköterskor utför MRSA-provtagning på öppen mottagning eller efter
tidsbokning per telefon. Provtagning bör ske i god tid innan praktikperioden, då det kan ta
upp till en vecka från provtagning till provsvar.
För kontaktuppgifter och tider för öppen mottagning se vår hemsida ki.se/studenthalsan eller
kontakta studenthälsans reception: tfn 08-524 835 60

Ref: Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende
MRSA, Socialstyrelsen 2007, http://www.socialstyrelsen.se
Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA, Stockholms läns landsting 2008,
www.smittskyddsenheten.nu
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