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MRSA – meticillinresistenta gula stafylokocker 
 

Stafylokocker och MRSA 

Den gula stafylokocken, staphylococcus aureus – det gyllenen varets bakterie – trivs i hud och slemhinnor 

och minst hälften av alla friska människor har den i näsöppningen utan att det orsakar några problem. Studier 

visar att personer som brukar peta näsan oftare har rikligt med gula stafylokocker där. Den bildar kolonier i 

slemhinnan utan att orsaka infektion. Har man bakterien i näsan finns den också på händerna, och kan 

därifrån enkelt spridas till andra människor och orsaka infektioner.  

Andra ställen som kan härbärgera den gula stafylokocken utan att ge sjukdomstecken, är: armhåla, 

perineum (området mellan anus och könsorgan), hårbotten, nässvalg, vaginalslemhinna och avföring.  

Stafylokocker och sjukhusmiljö är en idealisk kombination – ur bakteriens synpunkt – där den lever 

på människans vävnader och kan spridas från person till person, direkt och indirekt.  

 

Stafylokocker är grampositiva kocker, det vill säga har ett sfäriskt utseende, och de grupperar sig i klasar.  

De kan överleva både i syrerik och syrefattig miljö eftersom de har både aerob och anaerob respiration. De är 

över huvud taget mycket anpassningsbara till olika miljöer eftersom de har låga krav på näring och fukt. De  

tål uttorkning och kan överleva i dammpartiklar. De klarar upphettning ganska bra. 

Infektion med gula stafylokocker visar sig framför allt som sårinfektioner och bölder. Men de kan ge 

upphov till infektioner i alla kroppens organ, inklusive livshotande tillstånd som blodförgiftning med risk för 

bakterienedslag på hjärtklaffar och i skelett. Infektionssymtomen orsakas både av direkt skada som bakterien 

gör i vävnaden men även av immunsystemets försvar mot bakterierna.  

När bakterien skadar vävnaden så dör epitelcellerna och det utvecklas en abscess (ansamling med var med 

begränsad utbredning). Kring denna reagerar vävnaden med inflammation. Vita blodkroppar strömmar till 

och börjar att äta – fagocytera – av bakterierna. Varet består till stor del av fagocyterade bakterier, döda vita 

blodkroppar och skadade epitelceller. 

 

Nästan alla gula stafylokocker har olika möjligheter att försvåra för immunförsvaret att förgöra den, och 

öka den sjukdomsframkallande effekten med hjälp av enzymer och toxiner. Toxinmedierade reaktioner är till 

exempel: 

 follikulit, hårsäcksinflammation med liten varbildning 

 cellulit, inflammation orsakad av varbildande bakterier i hudens bindväv och underliggande fettvävnad   

 paronyki, fingerinflammation vid nagelfalsen 

 impetigo, svinkoppor: vanlig hudsjukdom oftast hos barn, som med gula skorpor som uppkommer 

genom att bakteriehaltig vävnadsvätska stelnar på hudytan 

 septisk artrit 
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 toxic shock syndrome, ”tampongsjuka”: hög feber, sänkt blodtryck, kraftig allmänpåverkan, och senare 

fjällning i handflator och fotsulor 

 matförgiftning 

 

Betalaktamaser är enzymer som gör bakterien motståndskraftig mot antibiotika. Penicillinas är ett sådant 

enzym som kan bryta ned pencillinmolekylen så att läkemedlet blir overksamt. De flesta staphylococcus 

aureus kan producera detta enzym (nästan 90 procent). Då krävs att infektionen behandlas med särskilda 

stafylokockpenicilliner – meticillin. Idag har tyvärr flera stammar av staphylococcus aureus utvecklat 

motståndskraft även mot dessa penicilliner, och flera andra antibiotika. Dessa bakterier kallas meticillin-

resistenta staphylococcus aureus, MRSA och är svårbehandlade eftersom få läkemedel har effekt. Ofta 

används vankomycin, som måste ges intravenöst.  

 

Infektioner med MRSA har kallats för ”sjukhussjukan” eftersom den lätt sprids i vårdmiljö. Numera sprids 

MRSA i ökande grad även utanför vården och av friska personer, så kallad samhällsförvärvad MRSA.  

Infektioner med MRSA hör till kategorin allmänfarliga sjukdomar och är sedan 2000 anmälnings-

pliktiga till smittskyddsläkare i landstinget och Smittskyddsinstitutet. Smittan ska spåras och måste 

anmälas med full identitet på patient av både behandlande läkare och laboratorieläkare som diagnosticerar 

smittämnet, och ska ske inom 24 timmar från diagnos. Behandlande läkare ska meddela den smittade både 

muntligt och skriftligt om förhållningsregler för att hindra smittspridning.  

Man måste också alltid uppge att man har/har haft MRSA vid kontakt med sjukvården. Särskilda regler 

gäller för personal som ska vårda en MRSA-smittad person. 

Har man en gång fått MRSA har man den troligtvis för resten av livet, vare sig den syns i odling eller 

inte. 

 

Infektioner av multiresistenta stafylokocker är ett stort internationellt problem. I Norden och Neder-

länderna är andelen staphylococcus aureus  med meticillinresistens betydligt lägre än i övriga Europa och 

andra delar av världen.  

År 2000 rapporterades cirka 300 fall i Sverige, 2009 hade fallen ökat till 1 500.  

 

Så smittar MRSA 

Enligt Smittskyddsinstitutets statistik för 2008 över smittvägar för MRSA smittades 51 procent i Sverige och 

34 procent sannolikt utomlands (för 14 procent angavs både Sverige och utlandet som trolig smittväg). Bland 

de mest frekventa smittländerna var Thailand, Irak, Indien och USA. Samhällssmitta utgjorde den över-

vägande delen. Nästan hälften av fallen upptäcktes via smittspårning och lika många vid utredning av 

kliniska symtom. Endast 8 procent genom screening. 

 

MRSA sprids genom kontaktsmitta, både direkt och indirekt, till exempel via händer, hud, kläder eller 

annan utrustning.  
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Från huden sprids 25 miljoner hudpartiklar per dygn varav många bär på bakterier. Från personer med 

stora sår, hudinfektioner och hudlesioner, exempelvis eksem eller brännskador, kan staphylococcus aureus 

spridas till luften, särskilt vid såromläggning och bäddning. Att andas in bakteriebärande hudpartiklar 

kan ge en tillfällig koloni i näsan av staphylococcus aureus. De kan också falla i öppna sår och ge 

infektioner. Luftburna bakteriebärande partiklar som fastnat på ytor och föremål kan ge upphov till indirekt 

kontaktsmitta. 

Eftersom man ha bakterien i näsa och på hud utan att bli sjuk kan både personal och vårdtagare vara 

friska bärare under mycket lång tid. Bakterierna kan ”övervintra” i hudens talgkörtlar och det finns (trots 

kontrollodlingar utan bakterieväxt) risk för ett uppblossat bärarskap eller infektion vid sårskada eller eksem 

även efter många år.  

Hudfrisk personal som endast är koloniserad i näsa eller svalg sprider sannolikt sällan smitta. MRSA-

bärarskap hos vårdpersonal är i de flesta fall inget hinder för att arbeta nära vårdtagarna, menar Social-

styrelsen, så länge de inte har sår eller eksem. Men det gäller att vara noga med de basala hygienrutinerna. 

Spridning av MRSA på en avdelning, sjukhus eller särskilt boende kan ses som en indikator på att 

hygienrutinerna inte fungerar. 

 

Riskfaktorer:  

 Hygienslarv.  När personal slarvar med hygienrutinerna kan MRSA överföras mellan patienter. 

 Vård utomlands (max 6 månader sedan). Patienter som vårdats utanför Sverige liksom personal 

som har arbetat i vården utomlands där MRSA är ett stort problem. Även personer som kommer från 

vårdmiljöer med MRSA inom Sverige. Dessa kategorier ska genomgå provtagning och måste uppge 

att man varit i dessa miljöer vid kontakt med svensk sjukvård.  

 Sår, hudskador. Personer med sår, hudskador, eksem eller främmande material som katetrar och 

drän som penetrerar huden är mer mottagliga för smitta. Personal med skadad hud – sår, eksem, 

psoriasis – bör inte vårda MRSA-positiva personer. 

 Antibiotika. Både långvarig och återkommande antibiotikabehandling är riskfaktorer för 

kolonisation och infektion med MRSA.  

 Hög ålder. 

 Underliggande kroniska sjukdomar, exempelvis diabetes och immunsuppression (hämning av 

immunsystem). 

 Brännskador. 

 

Scenario 

Det är semesterperiod i äldreomsorgen och jag jobbar som vikarierande arbetsterapeut i en kommun utanför 

min hemort. I hemtjänsten sommarvikarierar många ungdomar som tillfälligt bor på orten. I kommunen finns 

många gamla som bor hemma med både hemsjukvård och hemtjänst. Jag ska besöka Holger, 82, som är 

diabetiker och amputerad med ett sår som inte läkt. Därefter ska jag till  Disa, 95,  som brutit lårbenshalsen 

och är mycket svag.  
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När jag kommer till Holger håller personalen på att bädda om eftersom han råkat ut för ett ”missöde” i 

sängen. Vid klädbytet upptäcker de att Holgers sår på benstumpen är fullt med var.  

Jag noterar att den ena sommarvikarien har en piercing i ögonbrynet som ser infekterad ut och hon har sitt 

halvlånga hår hängande fritt. Själv har jag torrsprickor i händerna efter grundlig storstädning av det torp jag 

hyr. 

 

Så undviker jag att sprida MRSA-smitta 

Handhygien är A och O. Desinfektion före och efter varje patient för att undvika kontaktsmitta. 

Kort kurs i hygienrutiner:  http://mediabyran.kib.ki.se/projects/hygienkurs/hygienrutiner/index.html 

 

Den största smittospridaren är okunskap, är den allmänna 

lärdomen efter att ha läst litteraturen. Att känna till riskerna och 

att vara förtrogen med de basala hygienrutinerna – och att 

tillämpa dem konsekvent är det allra viktigaste för att förebygga 

smittspridning.  Och att aldrig peta näsan… 

 

Om Holger har MRSA i sitt sår – vilket han senare visar sig ha 

enligt mitt scenario – är det inte lämpligt att jag besöker 95-åriga 

Disa direkt efteråt, eftersom hon är gammal, svag och opererad 

(riskfaktorer).  

Vad jag förstår är risken liten om man inte haft direktkontakt 

med såret men hela jag kan vara översållad med smittade hudflagor 

efter bäddbestyren så varför chansa?  

Jag behöver desinficera händerna så fort jag lämnar Holgers lägenhet för att inte föra vidare smitta, till 

exempel till bilen, som flera arbetsterapeuter delar på, eller till dörrhandtag som jag tar i på vägen. Viktigt att 

ha rätt teknik så alla ytor blir desinficerade (film som visar hur man gör:  

http://mediabyran.kib.ki.se/projects/hygienkurs/flash/film_handsprit.swf).  

Att tänka på: att alltid ha med sig sprit och desinficera händer och underarmar före och efter besök hos 

olika sjuka patienter. Också viktigt att sköta händerna så att de inte blir torra och spruckna, här kan 

bakterierna få en väg in. Smörja in ofta med mjukgörande handkräm, flera gånger under arbetsdagen!  

 

Ska jag besöka en patient med riskfaktorer efteråt vill jag nog duscha, tvätta håret och byta kläder (som bör 

tvättas i minst 60 grader) först. MRSA kan överleva i kläder i sex veckor, enligt Socialstyrelsens 

informationsmaterial! De arbetsterapeuter jag har träffat har burit vanliga kläder i arbetet, ej arbetsuniform 

som annan vårdpersonal. Om jag gör det är det nog ändå idé att ha de kläderna endast i arbetet och inte 

privat. 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhets

arkiv/2006/bestall-affischen-basala-
hygienrutiner/ 
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Långa ärmar är en smittorisk, men nödvändigt när man far runt till patienter på hembesök under årets alla 

dagar. Kanske bör jag ta av långärmad tröja/kofta i hallen, och ha kortärmat vid kontakt med patienten. Det 

underlättar ju också desinfektionen efteråt. 

Om det finns risk för kontakt med kroppsvätskor över huvud taget bör man ha skyddshandskar, och 

engångsförkläde i plast eller skyddsrock. Här fanns kanske en liten risk för detta även om jag inte deltog i 

bädd och klädbyte. Vet jag däremot om att patienten har MRSA ska jag använda skyddsrock/plastförkläde 

annars måste jag byta kläder efter avslutad behandling.  

Att inte ha ringar, armband, klocka på sig i arbetet bland sjuka människor är självklart. Kortklippta, 

naturella naglar också. 

Men jag funderar på: hur gör jag med mobiltelefonen? Den är ju ett arbetsredskap nuförtiden. 

Handsprita före varje användning? Har inte sett några rekommendationer. 

 

Den stressiga arbetsmiljön kan göra att vårdpersonal frestas ta genvägar. Enligt Socialstyrelsen finns 

det stora brister i följsamheten gentemot handhygienrutiner inom vården. Därför är det viktigt att vara god 

förebild. Om jag upptäcker okunskap eller slarv, med till exempel basala hygienrutiner, eller bristande insikt 

om risker, är det viktigt att informera. Vänligt men bestämt! 

Bärare av stafylokocker kan sprida smitta via hårstrån, långt hår ska vara i tofs eller liknande under 

arbetet. I Socialstyrelsens anvisningar anges piercing som en risk för indirekt kontaktsmitta via händerna om 

hålet är infekterat, men inte om hålet är läkt. Kanske är sommarvikarien okunnig om detta och måste 

upplysas. Är det en infektion hon har ska detta anmälas till närmaste chef.. 

 

När odling påvisat MRSA hos Holger kommer en rad åtgärder att vidtas enligt regelverk, eftersom det är en 

allmänfarlig sjukdom. Jag går inte in på dem i denna uppgift. 
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