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MRSA
MRSA-erklæring / podningsvejledning for tilrejsende personale i det grønlandske sundhedsvæsen.
Meticillinresistente staphylococcus aureus (MRSA) findes i en høj forekomst i lande udenfor Skandinavien og
Holland. Danmark har en lav forekomst, men MRSA udbrud ses i den danske hospitals- og primærsektor.
Indtil d.d. har Grønland haft 12 registrerede MRSA tilfælde.
Sundhedspersonale kan være bærere af MRSA og kan overføre dem til patienter ved selv kortvarig kontakt.
For at bevare den lave forekomst af MRSA i Grønland, har Landslægeembedet i sin vejledning om MRSA
fastlagt følgende retningslinjer for screening af tilrejsende personale, der skal arbejde i det Grønlandske
Sundhedsvæsen, inkl. den primære sektor:

Før du starter arbejdet eller studieopholdet på et grønlandsk sygehus, sundhedscenter,
sygeplejestation, hjemmepleje, plejehjem eller anden del af sundhedsvæsenet med
patientkontakt, bedes du besvare følgende spørgsmål:
Har du indenfor de sidste 6 måneder opholdt dig udenfor Norden og i den forbindelse været:
• På studieophold/arbejdet på hospitaler, klinikker, plejehjem, flygtningelejre eller lignende?

Nej:

Ja:

• Været indlagt på hospital eller lignende?

Nej:

Ja:

Har du under dit ophold i Norden indenfor de sidste 6 måneder været:
• På studieophold/arbejdet på hospitaler, klinikker, plejehjem, flygtningelejre eller lignende

hvor MRSA har været registreret?
Nej:
Ja:
• Indlagt på hospital eller lignende hvor MRSA har været registreret?

Nej:

Ja:

Har du har svaret nej til ovenstående spørgsmål, og kan du erklære, at du ikke er vidende om, at du
er bærer eller har været udsat for risiko for smitte med MRSA, bedes du underskrive her:
Cpr-nr.: ___________________ Navn: __________________________________________________
Ansøgt stilling:

______________________________________

Dato: _______________ Underskrift: ____________________________________________________
Skal sendes til Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse,
Personaleadministrationen, PERSONALE@PEQQIK.GL
Har du svaret ja til et af ovennævnte spørgsmål, skal du screenes for MRSA.
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Screening for MRSA - podningsvejledning
Screening kan forgå hos egen læge, vis evt. lægen denne vejledning
Hvorvidt du er bærer af MRSA kan undersøges ved at tage podninger fra næse og svælg. Har du en
kronisk hudlidelse med sår bør du også pode derfra.
Materialer og metode:
Til podningen anvendes 2 almindelige kulpodepinde, der forsendes i hvert sit glas med Stuarts medium
til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Pode sedlen skal mærkes OBS ”Multiresistente stafylokokker”.
Vær opmærksom på at den nederste del af vattet ikke må berøres, og at pode pinden kun må berøre
det område, du ønsker at pode fra.
Podningen foretages bedst af en anden end dig selv.
Der anvendes en pode pind til hvert område, der podes fra.
Efter podningen placerer du pode pinden forsigtigt i glasset med Stuarts medium uden at berøre
ydersiden eller kanten af glasset, og låget sættes straks på. Husk at mærke glasset med navn og CPRnummer.
1. Podning fra næsen:
Den samme pode pind føres med et let tryk et par gange rundt på indersiden af
næsefløjen/vestibulum i begge næsebor
2. Podning fra svælg:
Den samme pode pind føres med et let tryk hen over begge tonsiller (eller tonsilleje)
3. Podning fra sår:
Pode pinden føres ind under sårskorpens kant tre forskellige steder. Der skal anvendes en
pode pind.
Hvis prøven ikke sendes straks, skal den opbevares i køleskab.
Podningen betales af Det Grønlandske Sundhedsvæsen, efter lægens regning.

