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Målet med dagen är att förstå problematiken med ökad antibiotikaresistens 
och att vi som sjukvårdpersonal har en viktig roll att spela i att motverka 
denna utveckling. 

Fokus idag kommer att ligga på MRSA.
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Varför är vi här idag?

Egentligen handlar det om det här…

Antibiotikans kraft är hotad 

Skydda antibiotikan är en kampanj riktad mot hela 
samhället för att minska problemet med växande 
antibiotikaresistens. Det är ett samarbete mellan 26 
myndigheter och organisationer inom sjukvård, djurhälsa, 
mat- och läkemedelsindustri. Ex FOHM, TLV, 
Sida, SKR, läkemedelsverket, Smittskyddsläkarföreningen.

Hälso- och sjukvården har en stor roll i detta med aktivt arbete inom 
slutenvård, öppenvård, kommunal vård och omsorg. Arbetet handlar mycket om att minska 
onödig antibiotikaanvändning och minska spridningen av resistenta bakterier, ex genom 
följsamhet till BHK rutiner.



Varför är det viktigt att antibiotika fungerar?

Tänk er en frisk 60-åring som kommer in för att få en knäprotes pga artros.
Såret kring protesen blir infekterat och det växer stafylokocker 
som sedan visar sig vara MRSA. Trots byte till ”rätt” antibiotika efter något dygn, 
eskalerar bilden, bakterierna tar sig ut i blodet och patienten blir septisk och avlider. 



Varför är det viktigt att antibiotika fungerar?

Tänkt er en cancerbehandlad kvinna som fått sin sista cytostatika och
anses nu vara botad i sin tumörsjukdom. Hon har dock en KAD och
drabbas av en urinvägsinfektion. Det växer E coli bakterier som visar sig
vara  ESBL-KARBA producerande och där det endast finns något enstaka antibiotika 
som faktiskt fungerar. Detta antibiotika är mycket sämre på att avdöda bakterier än
den vanliga antibiotikan och kvinnan avlider till följd av sepsis.



Den tysta pandemin

WHO räknade 2019 med att 700 000 dog globalt till följd resistenta bakterier.
En artikel i Lancet 2022 beräknade siffran till >1,2 miljoner dödsfall per år.

• Hiv (aids) 700 000 dödsfall / år (WHO, 2019)
• Malaria 600 000 dödsfall / år (WHO)
• Tobak 6 miljoner dödsfall / år (WHO)
• Covidpandemin 6 miljoner dödsfall sedan starten (ca 3 år)

Resistenta bakterier beräknas orsaka 10 miljoner dödsfall år 2050. 



Avser anmälningspliktig resistens
Bild från folkhälsomyndigheten.se 

Sverige har dock ett gynnsamt utgångsläge sannolikt baserat på traditioner med 
krav på receptförskrivning av antibiotika, aktivt övervakningssystem av resistenta 
bakterier, preventiva insatser som vaccinationer och vårdhygieniskt arbete.  

Trots detta ökar antibiotikaresistensen i Sverige.



Bild från folkhälsomyndigheten.se. Siffror framtagna av en arbetsgrupp som bygger framtidsscenarier baserat 
på rådande situation i Sverige och omvärlden, beräknar merkostnader för patientvård (ex 
läkemedelskostnader, längre vårdtid) och smittspårning. De väger inte in produktionsbortfall, intagningsstopp,  
utbrottshantering, överdödlighet (vilket såklart skulle krydda kostnaderna betydligt mer!)



Så det finns flera incitament att arbeta för att bryta denna utveckling…

Vår roll i detta sammanhang är att sprida kunskap 
inom vår organisation och till våra patienter för att på så sätt
”skydda antibiotikan”.

Insatsen som hygienombud är ett viktigt arbete för att motverka
spridningen av resistenta bakterier inom vård- och omsorg.

På så sätt minskar vi minskar vi kostnader och räddar liv!



Så det är bakgrunden till att vi är här idag, 

Det preventiva arbetet är oerhört viktigt i detta sammanhang, men 
tyvärr något som ofta glöms bort och får falla i skuggan pga
svårmätta utfall och snabba produktionskrav…

Men antibiotikaresistens är något som regeringar och myndigheter har 
uppmärksammat senaste åren och det pågår alltså mänger med arbete för att
stävja situationen. 

Denna ingress var till för att sätta in oss i ett sammanhang,
dagen ska egentligen handla om MRSA…

…och vi kommer att återkomma till resistensproblematiken och 
vikten av det preventiva arbetet kring just MRSA…



MRSA eller Meticillinresistenta Staphylococcus aureus

Vi börjar med en vanlig S aureus som ni alla vet är en bakterie.
Men vad är en bakterie? 

• De är encelliga mikroorganismer som saknar cellkärna (=prokaryota), (djur, 
svampar, protozooer och växter är eukaryota, dvs har en kärna och kan bestå 
av en eller flera celler). 

• Bakterierna ser olika ut i formen. En S aureus är formad som boll, och sitter 
ihop i klasar (likt en vindruvsklase = staphyle på grekiska). Vilket kan jämföras 
med E coli bakterier som är formade som stavar. Bakteriens olika strukturer 
gör att antibiotika fungerar olika bra på olika bakterier. En S aureus består av 
en tjock cellvägg där vanligt penicillin (ex meticellin, ex flukloxacillin) binder 
in, detta förstör väggens funktion och bakterien överlever inte.  



MRSA eller Meticillinresistenta Staphylococcus aureus

Var finns S aureus?

• Finns som normalflora hos 25-30% av befolkningen och lever där utan att 
orsaka skada.

• Oftast koloniserar den i näsan eller huden (även tarm och perineum). 
• De kan kolonisera intermittent, barn > vuxna, bärarskap ökar såklart risken 

för klinisk infektion.



Varför blir vi sjuka av mikroorganismer?

• Ett samspel mellan mikroorganismens inbyggda förmåga att skapa sjukdom 
(virulens kontra smittdos, tänk vinterkräksjuka kontra fotsvamp) och 
värdens mottaglighet (försvarstatus, ex huden, tidigare immunitet, 
avsaknad av immunförsvar).

• Vi kan bli sjuka av exogena mikroorganismer (sådana som kommer 
”utifrån”), ex covid-19, influensa, rabies.

• Eller endogena mikroorganismer (kommer ”inifrån”, dvs translokaliserar
fel), ex E coli som går från tarmen till urinvägarna via en KAD, S aureus som 
går igenom en skadad hudbarriär.



Sjukdomspanorama?

• S aureus är den vanligaste orsaken till sårinfektioner, men kan ge djupare 
mjukdelsinfektioner, led- och skelettinfektioner, hjärtklaffinfektioner, sepsis 
mm. 

• En S aureus som kommer in i blodbanan kan ge upphov till en disseminerad 
(spridd) infektion och slå sig ner i stort sett överallt i kroppen, detta tillstånd 
är förknippat med mycket hög mortalitet.

• Detta är dock ovanligt (många vårdas på infektionskliniken, uppskattningsvis 
rör det sig om 50-100 fall per år i Värmland vilket är en låg siffra sett till hur 
många som bär på bakterien utan att bli sjuka). 

Riskfaktorer för att drabbas av detta är 
• intravenöst missbruk, dialys (dvs upprepat skadad hudbarriär),
• nedsatt immunförsvar (minskat motstånd om de ”slinker 

igenom”), samt 
• ”mottaglighet” i en vävnad (ex hjärtklaffssjukdom, ledprotes, 

skada i skelett)



Hur behandlar vi?

• De flesta hudinfektioner behöver inte behandlas med antibiotika utan det räcker 
med vanligt ”sårvård”.

• Men för det allra sjukaste behövs antibiotika…
Här är förstahandspreparatet cellväggsantibiotika. Penicillinet upptäckes på 
1920-talet men först i början av 1941 började det att användas. 



Vanligt ”BensylPc” fungerade då mot S aureus men redan efter några år började de 
flesta stammarna att utveckla resistens mot BensylPc och det blev verkningslöst.

Ett modernare cellväggsantibiotika, meticillin, kom i 1959 men mycket snabbt (1961) 
började det dyka upp stammar som var resistenta mot meticillin (MRSA). 



MRSA är idag ett växande problem. Förstahandsbehandlingen består av Vancomycin, 
ett antibiotika som även det verkar på cellväggen. 

På 90-talet började det dock dyka upp S aureusstammar med förvärvad 
vancomycinresistens (VISA) där man alltså kunde behandla med meticillin men inte 
vancomycin, och på senare år även MRSA-stammar som förvärvat resistens mot 
vancomycin (VRSA), här är behandlingsarsenalen mycket tunn.



MRSA har under 1990-talet blivit ett världsomfattande problem. I USA, Sydamerika,
delar av Europa utgör det nu >25% av alla S aureus infektioner som ger
blodförgiftning. I Sverige är det <1%. 

Detta är alltså kliniska isolat, de flesta
länder smittspårar inte och har inte 
därför samma siffror som vi i Sverige, 
USA räknar med att man har 5% 
bärare.



MRSA bärare har tidigare utgjorts av äldre personer med mycket 
sjukvårdskontakt och riskfaktorer (som sår, penetrerande slangar). 

Dock har det på på 2000-talet blivit allt mer vanligt med samhällsförvärvade stammar
(som drabbar yngre, fullt friska individer).



Svår infektion orsakad av MRSA kontra S aureus visar på högre dödlighet.

• Skillnaden beror inte på att stammen är mer virulent utan att 
behandlingsalternativen är sämre. 

• (Flera stora metaanalyser gjorda under åren har visat jämförande 
mortalitetssiffror vid bakteriemi kring 29/12%, 50/27%, 63/18%, 34/19%, 42/19%, 
52/32%, 33/17%).



Incidenssiffror i Sverige (tabell FOHM)

Visar på en minskning vilket man tror beror på att vi rest mindre under de senare 
åren (pandemi), haft bättre handhygien, dock har man nog smittspårat mindre 
(vilket nog stämmer då antal kliniska fall är ganska oförändrat).

Bild från folkhälsomyndigheten.se 



I Värmland har det sett ut så här (tabell FOHM) där vi hade en topp 2015/2016
i samband med flyktingvågen. (fall per 100 000)

Bild från folkhälsomyndigheten.se 



Smittvägar

• Kontaktsmitta, dvs människa – människa/kontakt yta
• På vissa ytor tycks S aureus kunna överleva upp till flera månader
• Därav BHK och städrutiner!

Risk för att smitta/ risk för att smittas 
• Trasig hudbarriär gör en person mer mottaglig för S aureus.
• Trasig, koloniserade, hudbarriär utgör i sin tur en smittrisk.

Riskfaktorer som brukar nämnas är därför:
• Pågående hudinfektion eller rinnsnuva, 
• fjällande hudsjukdom, 
• penetrerande slangar såsom PEG, stomi, pyelostomi. (KAD, piccline/CVK utgör även 

det riskfaktorer*)



Därför…
• placerar vi alltid alla med MRSA i enkelsal med egen toa (oavsett riskfaktor 

för spridning, eftersom rumsgrannen kan ha riskfaktorer som gör hen 
mottaglig). 

• Likaså ska man inte vårda en MRSA patient som vårdpersonal om man har 
ex ett pågående handeksem.

• Patienten får röra sig fritt utanför rummet och delta i aktiviteter. Patienten 
ska då ha rena händer, rena kläder, sår ska vara täckta med förband. Får 
äta i matsal men ska bli serverad maten.

• Vid mottagningsbesök ska patient med pågående riskfaktorer direkt in på 
undersökningsrum och inte sitta i väntrum. 

Men kom ihåg!
En bärare som inte har en pågående infektion eller individuell riskfaktor utgör en 
mycket liten smittrisk!

• Tre bra dokument på Smittskydd Värmlands hemsida: Handläggning av 
MRSA patient i slutenvård, kommunal vård och poliklinisk vård

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Annika



Hur handlägger vi en nyupptäckt MRSA?

• MRSA lyder under smittskyddslagen (allmänfarlig sjukdom därav 
anmälningspliktig och smittspårningspliktig)

• Det mesta av detta åligger läkaren (många har dock dålig koll), uppspaltad 
information finns på Smittskydd Värmlands hemsida!

• Patienten meddelas provsvar och får muntliga + skriftliga 
förhållningsregler

• Journaldokumentation (uppmärksamhetssignal och dokumentation av 
givna förhållningsregler)

• Remiss till infektionsmottagningens MRSA-team
• Vb kontaktas Smittskydd Värmland (ex personal eller patienten inom 

slutenvård eller hemtjänst)
• Sminet-anmälan



Förhållningsregler

Sammanfattningsvis kan man säga att en person med MRSA 
• utan pågående riskfaktor kan leva precis som vanligt men har 

informationsplikt i vissa medicinska situationer. 
• Ett undantag är dock vårdpersonal på riskenhet samt i vissa fall personer 

som arbetar med djur. (Kommer tillbaka till detta).

• En person med pågående riskfaktor behöver dock se till att den inte 
smittar andra (ex tvätta händer, lägga om sår, använda egen handduk, 
vid vätskande sår/ eksem inte delta i sport med mycket kroppskontakt), 
tvätta händerna vid djurkontakt, avstå gå till förskolan om pågående 
hudinfektion/ vätska eksem, ej arbeta/praktisera inom vård- och omsorg.



MRSA hos sjukvårdpersonal

• Screening görs av personal som inom de senaste 6 månaderna, utanför Norden, 
arbetat på vårdenhet, sjukhusvårdats, behandlats polikliniskt med invasiva 
ingrepp eller sår inkl tandvård.

• Screening gör också av personal som inom 6 månader, inom Norden på enhet 
med pågående MRSA smittspridning, arbetat utan att följa BHK, eller har 
sår/eksem på underarmar/händer och sjukhusvårdats eller behandlats 
polikliniskt enligt ovan.

Man kan i regel arbeta i väntan på provsvar.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Annika



MRSA hos sjukvårdpersonal

Vid positivt fynd:
• Personal utan riskfaktor – kan i allmänhet arbeta som vanligt.
• Personal utan riskfaktor på riskenhet (hudkliniken IVA, operation, BB, förlossning, 

ortopeden om man hanterar nyop proteser, hematologen, onkologen) – här krävs 
2 negativa MRSA-odlingar i följd (1 mån mellanrum) innan återgång till 
patientenära arbete (omplancering i väntan).

• Personal med pågående riskfaktor (ex sår, eksem) ska inte delta i patientnära 
arbete, i förstahand omplacering tills utläkning.

• Det finns ingen skyldighet att informera arbetsgivaren men det underlättar!

Det blir ofta aktuellt med eradikeringsbehandling!

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
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Vad gör vi på MRSA mottagningen?

• Består av fyra sjuksköterskor + två läkare.
• 360 patienter i Värmland. (Kliniska prover eller screeningprover, ex gravida, 

inom slutenvården, personal)

• Patienten kallas till MRSA-sköterska (ibland läkare), får information, bärarkort 
och upprepade förhållningsregler. 

• Vi gör en smittspårning (hushållskontakter kan bli aktuella), SME smittspårar i 
”samhället”.

• Värderar behovet av kontrollodlingar.
• Som regel vid nybesök, 6 månader, 12 månader, sedan årsvis men beror av 

riskfaktorer, yrke och vad odlingarna visar.
• Tas från perinuem, svalg, näsa, hudlesion.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
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Vad gör vi på MRSA mottagningen?

• Värderar eradikeringsbehov 
• Ex inför kirurgi (syftar till att minska risken för MRSA infektion), 

vårdpersonal (syftar till att kunna avskriva bärarskapet). 
• Ges topikalt (nässalva, Hibiscrub) + systemiskt (antibiotika po) + 

miljösanering (allt från tandborste till sängkamraten). Inte så bra resultat.

• Avskriver
• Om avsaknad av riskfaktorer och 3 negativa prover under  >12 månaders 

anses risken vara jämställd med normalpopulationen.

• Allt är kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
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Vad gör Smittskydd Värmland? 

• Smittspårar samhället (ex vårdinstanser).

• Paragrafärenden (ex bärare som inte fått information och inte går att nå).



Vad ska jag tänka på som vårdpersonal?

• Var noggrann med basala hygienrutiner- MRSA syns inte på patienten! De flesta 
med MRSA i samhället känner vi inte till.

• Har du eksem/psoriasis på händer eller underarmar ska du inte jobba i 
patientnära vård – prata med din chef! 



Målet med hanteringen av MRSA och andra resistenta bakterier är i det stora att 
skydda antibiotikan så att de som blir sjuka i en bakteriell infektion kan räddas även i 
framtiden. Detta kan vi göra genom att medvetandegöra för våra kollegor och 
patienter vikten av rätt antibiotika på rätt indikation samt att arbeta preventivt för att 
förhindra spridning av resistenta bakterier- i synnerhet inom vården.

Vi ska dock komma ihåg att inte stigmatisera MRSA!
• Alla har rätt till samma vård och bemötande, oavsett MRSA-bärarskap. 
• De allra flesta blir aldrig sjuka av sin MRSA.
• En MRSA-bärare utan pågående infektion eller riskfaktor utgör en mycket liten 

smittrisk.

Och kom ihåg att mycket enkla, och billiga, åtgärder är många gånger de viktigaste:
ex förståelse för smittkedjor och vikten av god handhygien!
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