Actioncard til praktiserende læger ved behandling af MRSA bærertilstand
MRSA positiv prøve
Kan du svare Ja til mindst én af nedenstående, kontakt da KMA
• Har risikofaktorer som hudforandringer (fx eksem, kroniske sår) eller
fremmedlegeme (fx sonde, urinvejskateter)
• Er sundhedspersonale eller bor sammen med sundhedspersonale
• Er beboer på plejehjem eller døgninstitution/modtager hjemmehjælp
• Er barn under 2 år, eller der er barn under 2 år i husstanden
• Er gravid
• Har tidligere været i behandling for MRSA bærertilstand
• Er hjemløs
• Har daglig kontakt til svin
• MRSA er mupirocin resistent (Bactroban næsesalve kan ikke bruges)

Ja

Kan du svare Nej til alle ovenstående,
skelnes mellem infektion eller bærertilstand
Infektion med MRSA
(fx sår eller byld)

Bærertilstand
(positiv i næse, svælg og/eller perineum)

Infektionen behandles.
(Ved behov for antibiotisk
behandling, kontakt evt. KMA.)

Du tilbyder behandling af MRSA
bærertilstand til borgeren samt
husstandskontakter/kæreste og
evt. nær familie.
Du laver recept på Bactroban næsesalve
2 % (3 gram) til hvert cpr.nr.

Når infektionen er overstået,
huden er hel og borgeren har
været uden antibiotika i min. 7
dage, undersøger du for MRSA
bærertilstand med podninger fra
næse, svælg og perineum.

Angiv ”MRSA-pakke” i bemærkningsfeltet. Apoteket udleverer så vederlagsfrit
næsesalven og 1 flaske med 250 ml
klorhexidinsæbe. Kuren varer 5 dage med
næsesalve x 3 dgl. og helkropsvask x 1
dgl.

Kontakt:
KMA Hvidovre
Tlf.:38 62 24 29
(planområde byen
og syd)
eller

1 mdr. efter endt behandling
poder du alle, der har fået
behandling, fra næse, svælg og
perineum.
Negativ

Positiv

KMA Herlev
Tlf.: 38 68 67 12
(planområde nord
og midt)
og aftal videre forløb

Positiv

Negativ

Ingen eradikationsbehandling, men
du indkalder patient til podninger
igen fra næse, svælg og perineum
6 mdr. efter påvisning af MRSA

Kun dem, der tidligere har fået påvist
MRSA, kontrolpoder du igen fra næse,
svælg og perineum 6 mdr. efter endt
behandling eller påvisning af MRSA

Negativ

Positiv

Borgeren afsluttes som MRSA fri
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