
MRSA screening
Methicillin-resistent Staphylococcus aureus 

Risikosituation 1: Kontakt Infektionshygiejnisk Enhed, hvis en tidligere MRSA-positiv patient, der endnu ikke er erklæret MRSA-fri, er 
fundet MRSA negativ indenfor den sidste måned. Risikosituation 2-5: Hvis patienten er undersøgt indenfor den sidste måned og fundet 
MRSA-negativ, skal patienten hverken undersøges eller isoleres ved indlæggelsen.

Tidligere fået påvist MRSA

Indenfor de sidste 6 måneder haft 
kontakt med MRSA-positiv person

Indenfor de sidste 6 måneder 
modtaget behandling på hospital eller 
klinik i udlandet(uden for Norden)

Indenfor de sidste 6 måneder haft 
direkte eller indirekte kontakt med 
svinebesætning

Risikosituation Kriterier der skal være opfyldt Under-
søgelse Isolation
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Ingen negativ MRSA-test

Negativ MRSA-test mindst en måned efter behandling

Dokumenteret MRSA-fri ved kontrolpodning 6 måneder eller senere efter 
endt bærertilstandsbehandling

Boet sammen med eller haft anden husstandslignende kontakt med person,
der er MRSA-positiv

Ophold på hospital eller klinik længere end 24 timer inden for de sidste 7 dage

Ophold på hospital eller klinik længere end 24 timer for mere end 7 dage siden

Ophold på hospital eller klinik kortere end 24 timer, men der har været udført  
invasivt indgreb, f.eks. anlæggelse af dræn eller katetre, dialyse, syning af sår

I denne sammenhæng anses injektioner, blodprøvetagning eller anlæggelse 
af perifert venekateter ikke for et invasivt indgreb

Ophold på hospital eller klinik kortere end 24 timer uden invasivt indgreb

Haft arbejde ugentligt eller hyppigere i en svinestald eller på anden måde 
haft hyppig og tæt kontakt med levende svin

Husstandsmedlem til person med arbejde ugentligt eller hyppigere 
i en svinestald eller på anden måde hyppig og tæt kontakt med levende svin
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5 Indenfor de sidste 6 måneder haft 
ophold/arbejdet i krigszone, flygtningelejr
eller ophold på asylcenter
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Flere oplysninger findes i Regionale Infektionshygiejniske dokumenter:  
MRSA - undersøgelse af patienter. Regional infektionshygiejnisk instruks

Podning for MRSA

Der podes fra:

• Begge næsebor med samme podepind (Slimhindepodning/podning)

• Begge tonsiller med samme podepind (Slimhindepodning/podning)

• Perineum (hudpodning/podning)

•  Sår, hudaffektioner, bylder, sonder samt indstikssteder ved dræn,  
intravenøse adgange og urinkatetre.

• Lokalisationer, hvor der tidligere er fundet MRSA.

• Andre lokalisationer med tegn på infektion 

Patienter med urinvejskatetre: der sendes kateterurin i monovette-uringlas til undersøgelse for MRSA.

Patienter med trachealtube: der sendes trachealsekret (fra tube) i sterilt spidsglas til undersøgelse for MRSA


