NOTAT
Information til tandlægepersonale om MRSA
Sundhedsstyrelsen har modtaget flere spørgsmål fra tandlæger om MRSA
efter udsendelsen af 3. udgave af Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA (september 2016).
23. marts 2017

I den nye udgave af vejledningen har Sundhedsstyrelsen betonet vigtigheden
af, at sundheds- og plejepersonale efterlever de generelle hygiejniske retningslinjer både på hospitaler og i primærsektor. Se vejledningens afsnit
2.2.1.
Endvidere har Sundhedsstyrelsen fokuseret på, at supplerende indsats anvendes, hvor syge eller svækkede opholder sig, da disse har størst risiko for
at få alvorlig sygdom forårsaget af MRSA. Dette gælder først og fremmest
hospitaler, plejehjem og hjemmeplejen.
Som en afspejling heraf er sundhedspersonale, der skal lade sig undersøge
for MRSA, afgrænset til ”personale, der varetager opgaver med pleje, undersøgelse og behandling, og som arbejder på hospitaler, plejehjem eller i
hjemmeplejen.” Se vejledningens kapitel 8.
De fleste tandlægeopgaver udføres i primærsektoren hos patienter, der i øvrigt er sunde og raske. Nogle af patienterne vil være bærere af MRSA og
nogle vil vide dette og oplyse herom, evt. ved at fremvise det personlige
kort, hvoraf fremgår, hvornår MRSA er blevet påvist første gang. Andre vil
ikke vide, at de bærer MRSA. Se vejledningens afsnit 11.7.
Sundhedsstyrelsen anser i langt de fleste situationer, hvor tandlægebehandling finder sted, de generelle hygiejniske retningslinjer for at være tilstrækkelige. Der skal således ikke udspørges om eller undersøges for MRSA,
hvilket også gælder personalet.
Ved større kirurgiske tandbehandlinger, der foretages på hospitaler eller i
specialtandlægepraksis for tand-, mund- og kæbekirurgi bruges reglerne for
hospitaler, herunder ved sammedagskirurgi. Se vejledningens afsnit 5.2.3.
Ved sådanne planlagte indgreb skal patienten således udspørges om risikosituationer MRSA. Se vejledningens afsnit 5.1.1.
Hvis der skal undersøges for MRSA, sker dette som regel bedst hos praktiserende læge i god tid før indgrebet. Om undersøgelse af personale, se vejledningens kapitel 8.
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Hvad angår omsorgstandpleje bruges reglerne for plejeboliger (afsnit 11.5)
og hjemmepleje/hjemmesygepleje (afsnit 11.6).
På Statens Serum Instituts hjemmeside findes bilag 4 til Sundhedsstyrelsens
MRSA-vejledning om Infektionshygiejniske retningslinjer: Klinikker, herunder tandlægeklinikker:
http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20%20dansk/Smitteberedskab/Infe
ktionshygiejne/MRSA/MRSA%20Bilag%204%20Klinikker.ashx
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