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1 Introduktion 
I denne vejledning findes en gennemgang af funktionerne i MRSA-overvågning. 

MRSA-overvågning er et webside-baseret værktøj til overvågning af MRSA-forekomster i Region Syddan-

mark (RSD). MRSA-overvågning er udviklet på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt. 

MRSA-overvågning er tilgængeligt på websiden http://srvodewebinf01v/PatientData.aspx for registrerede 

brugere. 

MRSA-overvågning indgår på nuværende tidspunkt som en del af webapplikationen HAIR. 

2 Formål 
Det overordnede formål med et IT-system for MRSA-overvågning i Region Syddanmark er: 

1. At optimere kommunikation om MRSA patienter (smittede/bærere) mellem de regionale infekti-

onshygiejniske enheder i RSD. 

2. At optimere behandling af og opfølgning på MRSA patienter (smittede/bærere). 

3. At sikre løbende registrering af data til MRSA årsrapport (lette opgørelse af årsrapport). 

3 Ansvarlig for MRSA-overvågning 

Kontaktperson for MRSA-overvågning: 

Louise Nielsen 

Informationsmedarbejder 

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt (SLB) 

Telefon: 79 40 56 40 

E-mail: Louise.Nielsen4@rsyd.dk 

 

  

  

http://srvodewebinf01v/PatientData.aspx
mailto:Louise.Nielsen4@rsyd.dk
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4 Brug af MRSA-overvågning 
Brugeren logges automatisk ind på MRSA-overvågning, hvis brugeren har tilladelse1.   

MRSA-websiden indeholder fire moduler: Patientsøgning (søgning på den enkelte MRSA-patient), Grup-

pesøgning (søgning på en gruppe, f.eks. på baggrund af prøvetype, SPA-type, periode, rekvirent m.fl.), Ud-

brud (oversigt over nuværende og overståede udbrud) og Rapporter (forskellige rapporter til udskrift).  

Alle fire moduler tilgås ved hjælp af menupunkterne ”Værktøjer” og ”MRSA”. 

 

Figur 1. Et MRSA-modul vælges på MRSA-websiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Tilladelse til MRSA-websiden kan fås ved at kontakte informationsmedarbejder Louise Nielsen, se s. 3. Tilladelse 

kræver, at brugeren i forvejen er registreret bruger i Region Syddanmark.  
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5 Patientsøgning 
Under ”Patientsøgning” kan den enkelte MRSA-patient søges frem. ”Patientsøgning” vælges under 

”Værktøjer” og ”MRSA”. 

 

Figur 2. Under ”Patientsøgning” kan der søges på et CPR-nummer for en given patient. 

Der søges herefter på et CPR-nummer (med eller uden bindestreg) for en given MRSA-patient.2 

 

Figur 3. Under ”Patientsøgning” kan man ved at indtaste et CPR-nummer søge data for en given patient. 

Efter en søgning på en patients CPR-nummer fremkommer en række faner: 1) Personoplysninger (CPR-

registeret), 2) Andre demografiske oplysninger, 3) Journalnotater, 4) Mikrobiologiske data (prøver og tolk-

ninger), 5) Oversigt over prøveresultater, 6) Kliniske data (Episode), 7) Behandling, 8) Udbrud og 9) Oplys-

ninger om husstand.  

 

Figur 4. Søgning på CPR-nummeret for den fiktive patient Nancy Berggren. 

Den enkelte fane åbnes ved at klikke på den.  

                                                           

2
 Ved søgning på CPR-nummer tjekkes 1) om det er lovligt, 2) om det er i CPR-registeret, 3) om det er i MADS, 4) ellers 

oprettes et nyt i MRSA-databasen (også gældende for midlertidige erstatnings-CPR-numre (f.eks. for flygtninge). 
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5.1 Personoplysninger (CPR-registeret) 
Under ”Personoplysninger (CPR-registeret)” ses patientens status, fødsels- og dødsdato, bopæl, egen læge, 

nærmeste pårørende m.fl. Disse oplysninger hentes automatisk fra CPR-registeret og kan derfor ikke redi-

geres. 

 

Figur 5. Fanen ”Personoplysninger (CPR-registeret)” viser patientens status, fødsels- og dødsdato, bopæl, egen læge, nærmeste 
pårørende m.fl. 

Hvis patienten er død, vises et kryds over det lille ikon før navnet.  
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5.2 Andre demografiske oplysninger 
Under ”Andre demografiske oplysninger” ses yderligere oplysninger om patienten, herunder er-

hverv/beskæftigelse, bopælstype, telefonnummer, oprindelsesland, navn og adresse på arbejdsplads og 

alternativ familie/sekundær adresse.  

 

Figur 6. Fanen ”Andre demografiske oplysninger” viser yderligere oplysninger om patienten, herunder erhverv/beskæftigelse, 
bopælstype, telefonnummer, oprindelsesland, navn og adresse på arbejdsplads og alternativ familie. 

Oplysninger under ”Andre demografiske oplysninger” hentes ikke fra CPR-registeret og kan derfor efter 

behov redigeres af MRSA-brugeren ved at klikke på blyant-ikonet  øverst til højre. 

 

Figur 7. Oplysninger under fanen ”Andre demografiske oplysninger” kan redigeres af MRSA-brugeren. 
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5.3 Journalnotater 
Under ”Journalnotater” ses notater, som er lavet i MADS af en læge, mikrobiolog eller bioanalytiker. Nota-

terne hentes automatisk fra MADS og kan ikke redigeres. Nye notater skrives i MADS, og disse bliver heref-

ter automatisk indlæst til MRSA-databasen. 

 

Figur 8. Eksempel på journalnotat. 

 

 

 



Vejledning – MRSA-overvågning 
 

Side 9 af 21 

5.4 Mikrobiologiske data (Prøver og tolkninger) 
Under ”Mikrobiologiske data (Prøver og tolkninger)” ses data om patientens mikrobiologiske prøver, inkl. 

vurderinger og tolkninger af dyrkningsfund. Resultaterne hentes automatisk fra MADS.  

En positiv prøve kan gøres til et reference-isolat ved at markere prøven og klikke på sol-ikonet  øverst til 

højre. 

 

Figur 9. Eksempel på liste med mikrobiologiske data. 

Prøvens art kan redigeres til henholdsvis ”klinisk prøve”, ”overvågningsprøve” eller ”uoplyst” ved at klikke 

på blyant-ikonet  øverst til højre. 

 

Figur 10. Ændring af prøvens art 

Listen over mikrobiologiske data kan sorteres i stigende eller faldende rækkefølge ved at klikke på over-

skrifterne i tabellen.  

De mikrobiologiske data (prøver og tolkninger) kan udskrives til en excel-fil ved at klikke på Excel-ikonet  

i venstre hjørne af visningsbilledet.  
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VIGTIGT!!! 

MRSA-brugeren skal også tjekke prøver fra MiBa, hvis pa-

tienten kommer uden for Region Syddanmark, da de ikke 

er registreret i MRSA-databasen. 
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5.5 Oversigt over prøveresultater 
Under ”Oversigt over prøveresultater” ses en oversigt over de mikrobiologiske prøver og deres resultater. 

Resultaterne hentes automatisk fra MADS og kan ikke redigeres. 

 

Figur 11. Eksempel på oversigt over mikrobiologiske prøver og deres resultater. 

Listen over prøveresultater kan sorteres i stigende eller faldende rækkefølge ved at klikke på overskrifterne 

i tabellen.  
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5.6 Kliniske data (Forløb) 
Under ”Kliniske data (Forløb)” ses data for det/de MRSA-forløb, som patienten indgår i. Et forløb tilføjes 

automatisk til en prøve, som er udnævnt til referencestamme (se afsnit 5.4 Mikrobiologiske data) 

 

Figur 12. Eksempel på kliniske data 

En referencestamme kan slettes ved at klikke på krydset .  

For at se det udbrud klikkes på udbrudsikonet . Denne funktionalitet vil senere blive udvidet til, at pati-

enten kan tilknyttes et bestemt udbrud.  

Ved at klikke på blyant-ikonet  kan det redigeres, hvor prøven først blev isoleret. 

 

Figur 13. Redigering af første isoleringssted 

Listen over referencestammer kan sorteres i stigende eller faldende rækkefølge ved at klikke på overskrif-

terne i tabellen.  

Ved at markere en referencestamme, kan det dertilhørende forløb ses. 
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Et forløb udfyldes manuelt af brugeren ved at klikke på blyant-ikonet . 

 

Figur 14. Rediger forløb funktionen. 

Data under Administration, Aktioner og Status ændres ved hjælp af kalenderikoner  og pull down menu-

erne. Felterne under Kliniske data fungerer som søgefelter. Når de første tre bogstaver af et ord bliver ind-

tastes, igangsættes en søgefunktion, og der fremkommer en resultatliste på skærmen. Der vælges et resul-

tat fra listen, og herefter tilføjes resultatet til den aktuelle liste ved at klikke på pil ned . For at fjerne en 

sygdom/risikofaktor/fremmedlegeme fra den aktuelle liste klikkes på pil op . Når redigeringen er færdig, 

trykkes på ”Gem”. 
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5.7 Behandling (funktion endnu ikke færdig) 
Under ”Eradikationsbehandling” ses de eradikationsbehandlinger (og systemiske behandlinger), som pati-

enten har modtaget på grund af sin status som MRSA-positiv.  

 

Figur 15. Eksempel på eradikationsbehandlinger, som en patient har modtaget. Den enkelte eradikationsbehandling kan være 
ledsaget af systemiske behandlinger. 

Funktionen er endnu ikke færdigudviklet. 
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5.8 Udbrud (funktion endnu ikke færdig) 
Under ”Udbrud” vil med tiden kunne ses en liste med nuværende og overståede MRSA-udbrud, som pati-

enten indgår i. Patienten vælges manuelt af MRSA-brugeren til at indgå i et udbrud ved at tilføje patienten 

under MRSA-udbrud. 

 

Figur 16. Billede kommer snart 
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5.9 Oplysninger om husstand (funktion endnu ikke færdig) 
Under ”Oplysninger om husstand” vil med tiden kunne ses yderligere oplysninger om patientens husstand, 

herunder andre MRSA-positive personer. Oplysningerne indtastes manuelt af MRSA-brugeren efter behov. 

 

Figur 17. Billede kommer snart 
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6 Gruppesøgning 
Under ”Gruppesøgning” kan der søges på grupper af patienter med enten et specifikt erhverv, prøvetype 

eller MRSA-type inden for en tidsperiode fra en bestemt rekvirent. ”Gruppesøgning” vælges under 

”Værktøjer” og ”MRSA”. 

 

Figur 18. Valgmuligheder under ”Gruppesøgning” 

 

Figur 19. Eksempel på udvalgte kriterier under ”Gruppesøgning”. 
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Søgning på rekvirenter igangsættes, så snart der indtastes tre bogstaver. For at vælge en rekvirent, marke-

res den i søgeresultaterne, og der trykkes herefter på dette lille grønne plus. Flere rekvirenter kan vælges 

samtidig. For at fjerne en valgt rekvirent klikkes på det røde minus. 

Søgningen begyndes ved at trykke ”Start søgning” nederst til venstre. Søgningskriterierne kan nulstilles ved 

at trykke ”Reset”. 

Resultatet af gruppesøgningen vises i to lister: De patienter, som passer på kriterierne (til venstre) og den 

markerede patients MRSA-prøver (til højre). Søgekriterierne kan rettes ved at klikke på ”Ret søgekriterier” 

nederst til højre. 

 

Figur 20. Resultatet af gruppesøgningen viser de patienter, som passer på kriterierne (til venstre) og den markerede patients 
MRSA-prøver (til højre). 

Oplysninger om den enkelte patient kan åbnes i en ny fane ved at markere en patient i listen til venstre og 

klikke på liste-ikonet  øverst til højre i listen. 

Gruppesøgningen kan sorteres i stigende eller faldende rækkefølge ved at klikke på overskrifterne i tabel-

len.  

Gruppesøgningen kan printes ved at klikke på printerikonet i øverste højre hjørne. 
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7 Udbrud 
Under ”Udbrud” ses en liste med nuværende og overståede MRSA-udbrud. ”Udbrud” vælges under 

”Værktøjer” og ”MRSA”. 

 

Figur 21. Eksempel på udbrud på Karkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, i 2012. 

”Udbrud” vises i to lister. Beskrivelse af det enkelte udbrud (sted, beskrivelse, start- og slutdato, type og 

undertype) ses til venstre, og de involverede patienter ses til højre. 

Et nyt udbrud oprettes manuelt af MRSA-brugeren ved at klikke på udbruds-ikonet  øverst i listen til 

højre. Udbruddet kan redigeres ved at klikke på blyant-ikonet  i udbrudslisten. 

En patients patientdata kan åbnes ved at markere patienten i patientlisten og klikke på liste-ikonet . 

Listen over udbrud kan sorteres i stigende eller faldende rækkefølge ved at klikke på overskrifterne i tabel-

len.  

Udbrudslisten kan printes ved at klikke på printerikonet i øverste højre hjørne.  
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8 Rapporter 
MRSA-overvågning han producere følgende rapporter: Årsrapport, Eradikationsstatus, Udbrud og Opfølg-

ningsliste. ”Rapporter” vælges under ”Værktøjer” og ”MRSA”. 

 

Figur 22. Visning af de rapporter, der kan dannes. 

8.1 Årsrapport (funktion endnu ikke færdig) 
Kommer snart 

8.2 Eradikationsstatus (funktion endnu ikke færdig) 
Kommer snart 

8.3 Udbrud (funktion endnu ikke færdig) 
Kommer snart 

8.4 Prøverapport 
Under ”Prøverapport” kan der dannes en oversigt over MRSA positive patienter i en bestemt periode.  

 

Figur 23. Prøverapport over MRSA positive patienter 

Prøverapporten dannes ved at indtaste en startdato og eventuelt en slutdato og trykke ”Start søgning”. 

Hvis der ikke indtastes en slutdato, bliver slutdatoen automatisk dags dato.  
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Når prøverapporten er dannet ser den ud som følger: 

 

Figur 24. Eksempel på prøverapport 

Hvis der er flere sider i prøverapporten, kan der skiftes mellem siderne ved hjælp af de blå pile midt på 

siden.   

Prøverapporten kan printes ved at klikke på printerikonet i øverste højre hjørne. 

9 Fejlmelding 
Hvis der opleves fejl i MRSA-overvågning indberettes disse til MRSA kontaktpersonen (se s. 3).  

Hvis der opleves problemer med knapper, som er ude af funktion, opdateres skærmbilledet ved at klikke på 

opdaterings-ikonet . Fejl som denne indberettes ligeledes til MRSA kontaktpersonen.  

  


