
 
  

 
1 (5) 

Smittskydd Stockholm 
Smittskyddsläkaren 

Blanketten framtagen juli 2019 SMST 1907-0049 

 

 www.smittskyddstockholm.se 
 

Stickprovsundersökning en gång per halvår* angående följsamheten till 
 
 

1. Intagnings-/ screeningodlingar för MRSA 
2. Vård av MRSA-bärare 
3. VRE-, ESBLcarba- och ESBL-screening efter vård utanför Norden 
4. MRSA-riktlinjer när det gäller personal som arbetat/vårdats utanför Norden 

 
 
 
 
Ifylls av chefsjuksköterska/1:a linjens chef. OBS! fyll i alla 4 sektioner!  
 
Formuläret ifyllt av (namn, befattning, telefonnummer): 

…………………………………………............………..……........................................................................................................................................................... 

Verksamhetsområde/avdelning: ……………………………..………………………………………………………………………………………. Datum: ……………………… 

Totalt antal inneliggande patienter kl 08.00: ……….……..varav……….……st kvinnor respektive …….………. st män 

   

Formuläret skickas samma dag till …………………………….………………………….,  tel ………….…………………..…………………   
för sammanställning på division- /sjukhusnivå 
 

 

 

* Undersökningen görs i mars/april respektive september/oktober. 
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1.  MRSA: Patienter som vid intagning hade riskfaktorer såsom; sår/skadad hud/eksem, infart, tracheostomi, invasiv 
assisterad andning, PEG (el. liknande), KAD, varit i kontakt med sjukvård utanför Norden de senaste 6 månaderna 
(slutenvård el. öppenvårdsbesök), eller har annan stark misstanke på MRSA-smitta (familjemedlem, i samma 
hushåll, med MRSA): 

OBS! Infarter och KAD satta under transport till sjukhuset eller efter inkomsten till sjukhuset och sårskador uppkomna senaste dygnet skall EJ räknas. 

 
X i ruta = ”Finns”  Sår/skadad hud/ 

eksem vid intagning 

Infart (PVK, CVK mm), 
tracheostomi, invasiv 

assisterad andning, PEG 
eller liknande vid 

intagning 

KAD vid 
intagning 

Kontakt med sjukvård (slutenvård 
eller öppenvård) utanför Norden 

Annan stark 
misstanke 
om MRSA-

smitta 

Personnummer K/M 

F 
I 
N 
N 
S 

MRSA- 
odling 

tagen vid 
intagning 

alt. vid 
första 

omläggning  
efter 

intagning 

Ej odlad 
pga ännu 
ej omlagd 

efter 
intagning 

F 
I 
N 
N 
S 

MRSA-odling 
tagen vid 

intagning, alt 
vid första 

omläggning 
efter 

intagning 

Ej odlad 
pga ännu 
ej omlagd 

efter 
intagning 

F 
I 
N 
N 
S 

Urin-
odling för 

MRSA 
tagen vid 
intagning 

 

F 
I 
N 
N 
S 

Komplett 
MRSA-

provtagen 
pga utlands-
vård: Näsa, 

svalg, 
perineum 

och ev. 
riskfaktor 

Vård 
på 

enkel-
rum 

Egen 
toa-
lett 

Egen 
dusch 

F 
I 
N 
N 
S 

Komplett 
MRSA-

provtagen 
pga annan 

stark 
misstanke: 
Näsa, svalg, 
perineum 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
 
Verksamhetsområde/avdelning: ……………………………..………………………………………………………………………………………. Datum: ………………………  
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Forts Tabell 1. MRSA: 

 
X i ruta = ”Finns”  Sår/ skadad hud / 

eksem vid intagning 

Infart (PVK, CVK mm), 
tracheostomi, invasiv 

assisterad andning, PEG 
eller liknande vid 

intagning 

KAD vid 
intagning 

Kontakt med sjukvård (slutenvård 
eller öppenvård) utanför Norden 

Annan stark 
misstanke 
om MRSA-

smitta 

Personnummer K/M 

F 
I 
N 
N 
S 

MRSA- 
odling 

tagen vid 
intagning 

alt. vid 
första 

omläggning  
efter 

intagning 

Ej odlad 
pga ännu 
ej omlagd 

efter 
intagning 

F 
I 
N 
N 
S 

MRSA-odling 
tagen vid 

intagning, alt 
vid första 

omläggning 
efter 

intagning 

Ej odlad 
pga ännu 
ej omlagd 

efter 
intagning 

F 
I 
N 
N 
S 

Urin-
odling för 

MRSA 
tagen vid 
intagning 

 

F 
I 
N 
N 
S 

Komplett 
MRSA-

provtagen 
pga utlands-
vård: Näsa, 

svalg, 
perineum 

och ev. 
riskfaktor 

Vård 
på 

enkel-
rum 

Egen 
toa-
lett 

Egen 
dusch 

F 
I 
N 
N 
S 

Komplett 
MRSA-

provtagen 
pga annan 

stark 
misstanke: 
Näsa, svalg, 
perineum 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
 
Verksamhetsområde/avdelning: ……………………………..………………………………………………………………………………………. Datum: ……………………… 
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2.  Inneliggande patienter med känd MRSA:  X i ruta = ja 

Personnummer K/M Journalen ”märkt” 
med MRSA-diagnos 

Vårdas på eget 
rum Egen toalett Egen dusch 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

3.  VRE-, ESBLcarba- och ESBL-screening efter slutenvård eller avancerad öppenvård utanför Norden de senaste 6 
månaderna (Obs! Patient med känt bärarskap av VRE eller ESBLcarba behöver inte vara screenad för VRE resp. ESBLcarba för att räknas som korrekt provtagen. Patient med känt bärarskap av 
ESBL ska vara screenad efter utlandsvård med ESBL- eller ESBLcarba-screening från faeces, samt om riskfaktor med ESBLcarba-screening från riskfaktor, för att räknas som korrekt provtagen.)  

Personnummer K/M 

VRE-
screening 

genomförd 
(fecesprov) 

ESBLcarba-
screening 

genomförd 
(riskfaktor) 

ESBL-
screening 

genomförd 
(fecesprov) 

Vårdad på 
enkelrum  

 

Egen toalett  
 

Egen dusch  
 

        

        

        

        

        

        

        

 
 
Verksamhetsområde/avdelning: ……………………………..………………………………………………………………………………………. Datum: ……………………… 
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4.  Vårdpersonal inkl. till enheten knutna läkare och studenter som senaste 6 månaderna arbetat inom (eller som 
patient haft kontakt med) sjukvård utanför Norden som nu är i aktiv tjänst:  X i ruta = ja 

Löpnummer K/M Provtagen före återgång till 
vårdarbete i Sverige 

Provtagen först efter återgång till vårdarbete, eller ännu ej provtagen 
men remitterad till företagshälsovård/motsvarande för MRSA-odling 
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