9 oktober 2007

Motion av Håkan Jörnehed m.fl. (v) om att förebygga, förhindra och
upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker).
En fruktad bakterie som ställt till med stora problem inom sjukvården - inte minst för
patienterna - är MRSA (multiresistenta bakterier). Inom sjukvården kallas problemet för
”sjukhussjukan”. Att bekämpa MRSA är en stor utmaning för hälso- och sjukvården. Redan
idag görs omfattande insatser för att minska spridningen av MRSA på Stockholms läns
sjukhus. Men trots det kvarstår problemet och därför måste arbetet intensifieras.
Det kommer allt fler rapporter om att MRSA- patienter upptäcks utanför den sjukhusanslutna
hälso- och sjukvården. MRSA sprids även ute i samhället bland unga och friska människor.
Den nya bilden om hur spridningen sker, ställer nya och förändrade krav på hälso- och
sjukvårdens arbete med att förebygga MRSA.
En teori är att det är lättare att bli smittad om en person tagit flera antibiotikakurer under det
senaste året. Därför är det viktigt att läkarna ges bra stöd så att de kan stå emot
överförskrivning av antibiotika när patienter kräver det för besvär som det inte är adekvat att
ge antibiotika emot. Det skulle underlätta om det fanns möjlighet att registrera förskrivningen
av antibiotika för att se på vilka klinik eller läkare som skriver ut stora mängder.
Stockholms läns landsting genomför nu en omfattande förändring inom primärvården med
införandet av Vårdval Stockholm. I detta skede är det angeläget att vara uppmärksam på
förskrivningen av antibiotika. Det har nämligen visat sig i Halland - som var föregångare när
det gäller införandet av vårdvalsmodell i primärvården - att förskrivningen av antibiotika
ökade med hela 25 procent det senaste året. En av anledningarna till detta kan enligt
smittskyddsläkaren i Halland vara införandet av Vårdval Halland.
Det diskuteras att det ska bli lättare för svenska medborgare att söka vård i annat EU-land. Då
måste vi också beakta vad det kan innebära för spridningen av MRSA, särskilt som
smittspridningen är större i övriga Norden och Europa. Det krävs även att landstinget upplyser
sina invånare om det tanklösa att köpa antibiotika receptfritt utomlands och ta med hem för
egenvård.
Hygienen inom sjukvården är viktig för att förhindra spridning av MRSA inom hälso- och
sjukvården. Insatser görs redan i Stockholms läns landsting för att förbättra hygienrutinerna.
Det finns redan en klädpolicy som anger att endast speciella arbetskläder får användas i direkt
kontakt med patienterna. Men klädpolicyn efterlevs inte av alla som jobbar inom sjukvården,

särskilt gäller det vissa läkargrupper. Uppföljningen av hygienrutiner och klädpolicyn måste
fungera bättre.
För att motverka stigmatisering av MRSA-patienter inom vården bör kunskap om MRSA öka
inom all sjukvård, framförallt i primärvården och tandvården. Bemötande måste förbättras för
dessa patienter då de söker annan vård än infektionsvård.
Förslag till beslut
att utveckla stödet till läkarna för att undvika överförskrivning av antibiotika i de fall då det
inte är motiverat
att särskilt följa upp och kartlägga att antibiotikaförskrivningen inte ökar i samband med
införandet av Vårdval Stockholm
att utveckla registreringen i syfte att kunna följa om en klinik/mottagning eller läkare skriver
ut stora mängder antibiotika
att insatser sker för att informera invånarna om det skadliga tilltaget att köpa receptfri
antibiotika utomlands och ta med hem för egenvård
att i diskussionerna om att svenska medborgare ska kunna söka vård i övriga EU-länder, även
beakta MRSA-spridningen då den är mer förekommande utomlands än i Sverige
att hygienrutinerna inom hälso- och sjukvården förbättras och att efterlevnad av klädpolicyn
följs upp bättre i avtalen både med den egna verksamheten och även med de privata aktörerna.
att genomföra särskilda utbildningar inom primärvården och tandvården för att minska
stigmatiseringen av MRSA-patienter
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