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Spridningen av MRSA, meticillin-
resistenta Staphylococcus au-
reus, har nu gått så långt i Stock-
holm att andra landsting tvingas
betrakta alla patienter från
Stockholmsområdet som smitt-
bärare.

– Vi jobbar intensivt för att
komma ur den här situationen,
säger Åke Örtqvist, smittskydds-
läkare vid Stockholms läns lands-
tings smittskyddsenhet.

❙ ❙ Sedan anmälningsplikt infördes år
2000 har antalet fall av MRSA ökat i
Sverige: från 323 fall år 2000 till 442 år
2002, och nära hälften av fallen åter-
finns inom Stockholms län. Smittan
finns på sjukhus, sjukhem och även
inom öppenvård över hela Stockholm.

Uppsala är ett landsting som valt att
»särbehandla« patienter från Stock-
holm. De som behandlats i sjukvård el-
ler kommunal/privat vård inom Stock-
holms län under det senaste halvåret ska
handläggas enligt särskilda föreskrifter.
Det handlar bland annat om hygienruti-
ner, rutiner vid provtagning och att pati-
enter i misstänkta fall ska vårdas i enkel-
rum.

– Alla personer som kommer hit ska
tillfrågas om de har vårdats inom Stock-
holms län, säger Staffan Sylvan, smitt-
skyddsläkare vid smittskyddsenheten i
Uppsala.  

Varför spridningen av MRSA har
ökat så mycket i just Stockholm är svårt
att svara på, enligt Åke Örtqvist. Att det
kom in en epidemisk stam från England

kan vara en orsak, bristande hygienruti-
ner en annan.

– Det kan vara så att inte alla som job-
bar inom vården sköter de basala hygi-
enrutinerna perfekt, och det är så lite
som behövs för att smittan ska spridas.
Det räcker med att någon inte tvättar
händerna ordentligt.

Åke Örtqvist har inte gått ut med nå-
gon direkt uppmaning om hur andra
landsting ska handla.

– Jag fick en fråga från Oslo om hur
de ska hantera patienter som kommer
från Stockholm. Mitt svar var att jag

skulle behandla dem som vi här behand-
lar patienter från utlandet. Men jag kan
inte säga hur andra landsting ska göra,
det är upp till dem.

Göteborg lyckat exempel
I Göteborg lyckades sjukvårdspersonal
för några år sedan bekämpa en situation
med många fall av MRSA. Åke Ört-
qvist tycker det har funnits mycket att
lära av Göteborg men att man i Stock-
holm står inför ett svårt problem, efter-
som det är en mycket mer komplex
sjukvårdssituation i Stockholm och fler
stammar av MRSA som cirkulerar än
man hade i Göteborg. 

– Kunskap finns, men det finns lite
exakt vetenskap att stödja sig på. Det är
egentligen bara i Göteborg som man har
lyckats häva en svår MRSA-situation. 

– Det skulle behövas en ökad medve-
tenhet bland all vårdpersonal, och läkare
borde föregå med gott exempel, men så
är det inte alltid, säger han.

Åke Örtqvist anser att situationen i
Stockholm är allvarlig men inte omöjlig. 

– Vi har ungefär 15–20 fall varje må-
nad, och det är förstås för mycket, men
vi ser en avplaning av ökningen under
det senaste året.

De senaste tre åren har landstinget i
Stockholm vidtagit en hel del åtgärder
för att stoppa smittan. Några exempel: 

• 2001 anställs en MRSA-sjukskö-

Kritisk utveckling 
av MRSA-spridning i Stockholm

❙ ❙ Till och från rapporteras MRSA från
samtliga landsting, men siffrorna kom-
mer inte i närheten av dem i Stockholm. 

– De senaste siffrorna visar på en ge-
nerell ökning av MSRA i hela landet,
men vi hoppas förstås på att siffrorna
sjunker mot slutet av året. Det är inte
bara ett Stockholmsproblem, säger Karl
Ekdahl, biträdande statsepidemiolog vid
Smittskyddsinstitutet.

– När MRSA väl har kommit in i vår-
den är det svårt att bli av med dem, men
Göteborg är ett bra exempel på att det
inte är omöjligt.

MRSA slår också mot sjukvårdseko-
nomin.

– Det kostar otroligt mycket om
MRSA blir en del av den normala floran,
säger Karl Ekdahl.

Han berättar också att problemen ser
lite olika ut i landstingen jämfört med
kommunerna.

– På vissa särskilda boenden i kom-
munerna tar man hand om sår och om-
läggningar, och dessa verksamheter är
egentligen inte gjorda för den typen av
vård. Brister finns också i utbildning och
krismedvetande. Inom landstingen är
man mer medveten om att problemet
finns.

Sara Zetterlund-Holfve

Inte bara Stockholm drabbat

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus sprids framför allt inom och mellan
vårdinrättningar. För att minska spridning av smittan är noggrann hygien inom
sjukvården a och o.
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