Til den anmeldende læge
Denne vejledning om anmeldelse er udarbejdet i tilslutning til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr.
1002 af den 6. oktober 2006 om lægers anmeldelse af tilfælde af Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) påvist hos personer, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af spredning af
MRSA. Anmeldepligten træder i kraft 1. november 2006.
Kriterier for anmeldelse
Tilfælde, hvor personer får påvist MRSA for første gang eller får påvist en MRSA subtype, som personen
ikke tidligere har fået påvist (”en ny subtype”), skal anmeldes.
Anmeldelse skal foretages, uanset om personen har sygdomstegn eller ej. Dette indebærer, at både tilfælde med klinisk infektion og tilfælde med asymptomatisk bærertilstand anmeldes.
Procedurer for anmeldelse
MRSA-diagnosen kan kun stilles ved laboratorieundersøgelse. Anmeldelsesproceduren og laboratoriediagnostikken er derfor integreret, hvilket afspejler sig i Sundhedsstyrelsens formular nr. 5001,
der skal anvendes ved anmeldelse af MRSA.
Anmeldende læge
Den læge, der foretager undersøgelse af en person
for MRSA skal, såfremt prøven er positiv for første
gang eller får påvist en ny subtype, udfylde resten
af blanketten, som er modtaget fra laboratoriet, og:
• sende side 1 til Statens Serum Institut, Epidemiologisk afdeling
• sende side 2 til Embedslægeinstitutionen på
personens opholdssted
• beholde side 3

1)

Risikosituationer i Danmark
(til forsidens spørgsmål 7)

• Indlagt på stue med MRSA-positiv patient
• Indlagt på afdeling med MRSA-udbrud
• Arbejde (inkl. studie- og praktikophold med patientkontakt) på/i hospital, plejehjem eller institution med MRSA-udbrud
• Bor eller opholder sig dagligt i afdeling i plejehjem (eller lignende, fx institutioner for handikappede) med MRSA-udbrud
• MRSA-positiv person i husstand eller anden nær
kontakt
• Tidligere selv fået påvist MRSA

Laboratoriet
Det laboratorium, der påviser MRSA hos en person for første
gang eller for første gang med ny subtype skal:
• udfylde den øverste del af den integrerede blanket
• sende blanketten (side 1-3) til færdigudfyldelse hos lægen, der har indsendt prøven*
• indsende blankettens side 4 til Statens Serum Institut, Stafylokoklaboratoriet
• sammen med et personligt kort, der stemples af laboratoriet, og et informationsbrev fra Sundhedsstyrelsen, som
lægen begge udleverer til patienten.
Første gang laboratoriet finder en person MRSA-positiv, skal
laboratoriet umiddelbart indsende et isolat til Statens Serum
Institut til subtypebestemmelse (sammen med side 4 i meldeblanketten). Såfremt en person vedvarende får påvist MRSA
skal nyt MRSA-isolat indsendes til ny subtypebestemmelse
mindst én gang om året.

2)

Risikosituationer i udlandet
(til forsidens spørgsmål 9)

• Indlagt eller modtaget ambulant invasiv behandling (anlæggelse af venflon, dræn eller
katetre, dialyse, operation) på udenlandsk sygehus (for Norden/Holland som ved indlæggelse i Danmark)
• Arbejde (inkl. studie- og praktikophold med
patientkontakt): under dårlige hygiejniske forhold, fx i krigszoner, flygtningelejre, børnehjem samt på udenlandsk sygehus (for Norden/Holland kun ved udbrud)
• Ophold under dårlige hygiejniske forhold, fx i
krigszoner, flygtningelejre, børnehjem (udenlandske adoptivbørn)

Eventuelle spørgsmål om anmeldelsesforløbet kan rettes til:
Epidemiologisk afdeling
Statens Serum Institut
Artillerivej 5, 2300 København S
Tlf.: 3268 3038
Fax: 3268 3874
e-mail: epi@ssi.dk
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