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Ansvarlig for utførelse: Alle tjenestesteder i kommunen  

 

1. KVALITETSMÅL 

Unngå smitteoverføring av MRSA i kommunale helsetjenester, i sykehjem eller til sykehus. 

2. MÅLGRUPPE FOR PROSEDYREN 

Ansatte med pasientrettet arbeid ved Legevakt, Kommunale fastlegekontor, Bo og 

behandlingssenter eller i hjemmebaserte tjenester. Fastleger til ansatte og brukere av slike 

tjenester eller som henviser til undersøkelse og innleggelse på sykehus. 

3. ANSVAR 

Smittevernoverlegen oppdaterer prosedyren, tjenesteleder er ansvarlig for at den er kjent og 

implementert på det enkelte tjenestested. Ansatte har ansvar for å følge prosedyren.  

4. DEFINISJONER 

Med individuelle risikofaktorer for bærerskap menes her 

• Sår 

• Kroniske hudlidelser som gir defekt hud 

• Fremmedlegemer som bryter hud eller slimhinnebarrieren, eksempelvis urinveiskateter, 

stomi, dren, intravenøse kateter 

Risiko for MRSA anses å være tilstede dersom en person 

• har individuelle risikofaktorer og i løpet av siste 12 måneder har oppholdt seg 

sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden 

eller : 

• tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative prøver 

eller i løpet av siste 12 måneder har: 

• fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative) 

• bodd i samme husstand som MRSA-positive  

• hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr 

 

eller i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har: 

• vært innlagt i helseinstitusjon (også Altea), eller  

• fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste, eller 

• arbeidet som helsearbeider (også Altea), eller 

• oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir. 

Faktorer av betydning for Risiko vurdering  

• Før innleggelse i sykehus eller sykehjem bør henvisende lege kartlegge om pasienten kan ha 

risiko for MRSA og ved behov ta MRSA-prøve.  

• I forhold til undersøkelser og innleggelser på Bærum Sykehus gjelder et negativt prøvesvar i 



7 dager.  

• Gravide skal risikovurderes av jordmor eller lege men sendes videre til fastlege ved positiv 

prøve. 

• Asylsøkere anses å være i risiko for MRSA med mindre helsepersonell har utelukket slik 

risiko. 

• På legekontor og lign. skal det tilstrebes at kjent MRSA pasient kommer sent på dagen. 

Munnbind, hansker og ev. frakk brukes ved avkledning av pasienten og ved sårstell. For øvrig 

rengjøres som ved kontakt smitte.  

• Ved begrunnet mistanke om at bruker i hjemmetjenesten kan være smittet med MRSA skal 

testing utføres. Tjenesteleder skal sørge for at personale som kan komme i direkte kontakt 

med en bruker med mulig eller påvist MRSA, får nødvendig informasjon om smitteverntiltak. 

Dette gjelder også fysio- og ergoterapeuter i Rehabiliteringsteam. 

• Personale med individuelle risikofaktorer for bærerskap bør unngå å arbeide med MRSA-

positive, eventuelt ta nødvendige forholdsregler. (se egen prosedyre om forhåndsundersøkelse 

av ansatte) 

5. UTFØRELSE 

Forebyggende tiltak på legevakt/fastlegekontor:  

Personalet bruker hansker og munnbind og eventuelt smittefrakk dersom man hjelper 

pasienten med 

av- og påkledning, ved avdekking av bandasje og stell av sår, eller når pasienten har kronisk 

hudsykdom, pågående luftveisinfeksjon eller andre forhold som øker risikoen for spredning 

av MRSA. 

Ved samtale med pasienten er det ikke nødvendig å bruke hansker eller munnbind. 

Benker og medisinsk utstyr som kommer i direkte kontakt med pasientens hud rengjøres og 

eventuelt desinfiseres. Avfall som kan være kontaminert med MRSA håndteres i henhold til 

virksomhetens rutiner for smitteavfall. 

Folketrygden yter full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og 

kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer, dvs. pasienter med MRSA skal ikke 

betale egenandel. I tillegg yter Folketrygden stønad til utgifter til antiinfektive og 

dermatologiske legemidler til behandling av infeksjon og sanering av bærerskap hos pasienter 

med meticillinresistente gule stafylokokker i henhold til faglige anbefalinger gitt av 

Folkehelseinstituttet (blåreseptforskriften § 4 punkt 2).  

Fremgangsmåte ved prøvetaking for MRSA 

Det skal ivaretas utvidet standardtiltak under prøvetaking (munnbind, hansker og ev frakk).  

Bruk vanlig prøvetakingsutstyr og transportmedium. Pensler skal være fuktet med saltvann. 

Ta én prøve fra hvert prøvetakingssted. 

Dersom det er påvist MRSA infeksjon i sår eller urin skal dette behandles og pasienten 

screenes for eventuell bærerskap først 2 uker etter at antibiotikabehandling er avsluttet. 

 

Prøvetaking av personale 

Ved forhåndsundersøkelse og smitteoppsporing tas prøver fra følgende steder: 

• ytterst i hvert nesebor (med samme pensel)  

• svelg inklusiv tonsiller 

• sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden 



Prøvetaking av brukere/pasienter inkluderer dessuten: 

• perineum 

• innstikksteder for fremmedlegemer 

• hvis pasienten har permanent urinveiskateter tas det i tillegg urinprøve 

Ved kontroll etter sanering tas prøver fra alle lokalisasjoner fra både personale og pasienter. 

 

Vurdering av prøvesvar 

Brukere og ansatte på sykehus og sykehjem skal saneres og miljøet screenes. I Bærum gjelder 

dette også for legevakten. 

Brukere og ansatte i hjemmetjenesten anbefales sanering, men dette kan ikke pålegges. 

Smitteoppsporing skal vurderes. 

Ved påvisning av MRSA hos en pasient skal fastlegen (eventuelt i samråd med 

smittevernoverlegen): 

• informere pasienten om MRSA  

• avgjøre nødvendigheten av smitteoppsporing  

• vurdere sanering og eventuelle andre smitteverntiltak 

Smitteoppsporing og sanering anbefales spesielt for hele husstanden dersom noen i 

husstanden: 

• arbeider i helsetjenesten 

• er bruker – sykehjem, sykehus, hjemmetjenester 

• er planlagt innlagt eller poliklinisk henvist sykehus 

• har nedsatt immunforsvar eller har individuelle risiko faktorer for bærerskap 

Eventuell sanering av bærerskap hos barn og gravide bør gjøres i samråd med spesialist som 

pediater, gynekolog, infeksjonsmedisiner, smittevernoverlege. 

 

Fremgangsmåte ved sanering 

Behandlingen varer i minst 5 dager, men ikke lengre enn 10 dager.  

• Mupirocinholdig nesesalve (Bactroban) appliseres ytterst i hvert nesebor 2-3 ganger daglig. 

Salven har ikke markedsføringstillatelse i Norge og det må søkes om godkjenningsfritak. 

Søknadsskjema med veiledning kan rekvireres fra apotek eller lastes ned fra 

Legemiddelverkets hjemmeside: http://www.legemiddelverket.no/ 

• Daglig helkroppsvask (inklusiv hårvask) med klorhexidindiglukonat 40 mg/ml. Innsåping 

gjøres 2 ganger. Det er viktig å unngå bruk av annen såpe eller sjampoo 

undersaneringsperioden. 

• Rent håndkle benyttes etter hver vask. 

• Dersom MRSA er funnet i halsen, gurgles munnhule og hals minst 2 ganger daglig med 

klorheksidin munnskyllevæske 2 mg/ml (Corsedyl). Da såpe i tannpasta kan interferere bør 

kun tannpasta uten natriumlaurylsulfat anvendes (eg. Zendium). 

• Daglig skifte av sengetøy og alle klær. Tekstilene vaskes i så varmt vann som de tåler i følge 

vaskeanvisningen. Det bør om mulig brukes klær som kan vaskes på 60 grader eller mer.  

Ved tørr hud kan man bruke fuktighetskrem uten anioniske forbindelser (eg. Apobase). Andre 

saneringsregimer, inkl. systemisk antibiotikabehandling, kan være aktuelle ved 

behandlingssvikt, pågående infeksjoner, underliggende sykdom, spesielle resistensmønstre 

mm. Saneringsregimet bør da utarbeides i samråd med infeksjonsmedisiner, mikrobiolog og 

smittevernpersonell. 

Sanering krever betydelig motivasjon fra pasienten og er ressurskrevende. Det er mulig å få 

støtte og veiledning ved å kontakte Bærum kommunes hygienesykepleier på telefon 67504639 

/ 97191981. 

http://www.legemiddelverket.no/


Tiltak under sanering 

På sykehjem isoleres pasienten (kontaktsmitte og dråpesmitte), etter informert samtykke, i 

hvert fall de første 2-3 dagene av sanering. Dersom det er individuelle risikofaktorer tilstede, 

må det vurderes lengre isolasjon.  Arbeidstakere sykmeldes eller trekkes ut av pasientrettet 

arbeid under sanering. 

I hjemmetjenesten anbefales sanering og at personalet trekkes ut av pasientrettet arbeid under 

sanering, men kan ikke nektes å arbeide pga MRSA. Brukers hjem underlegges forsterkede 

standardtiltak så lenge det er fare for MRSA smitte 

Personalet bruker hansker, munnbind og frakk ved  

• Undersøkelse og behandling 

• Pleie, av- og påkledning 

• Sengereiing og håndtering av brukte tekstiler 

• Rengjøring 

  Arbeidet bør organiseres slik at færrest mulig av personalet har kontakt med brukeren. Ideelt 

går et fast personale til brukeren. Om mulig går man sist til brukeren med MRSA.  Personale 

bør ikke bruke private klær, men eget arbeidsantrekk. Bruker oppfordres til å informere om 

MRSA ved kontakt med helsetjenesten (også AMK / ambulanser), men kan ellers bevege seg 

fritt utenfor hjemmet. Håndhygiene og tildekking av ev sår anbefales. 

Kontroll etter sanering 

Det tas prøver en, to og tre uker etter at saneringen (og eventuell systemisk 

antibiotikabehandling) ble avsluttet. Det tas én prøve fra hvert prøvetakingssted. 

Nye kontrollprøver anbefales tatt 3, 6 og 12 måneder etter sanering. Flere kontroller bør 

vurderes hvis pasienten får antibiotikabehandling eller det oppstår sår eller oppbluss av 

eksem.  

Ved behandlingssvikt bør smittevernoverlege kontaktes og behov for systemisk antibiotika 

vurderes i samråd med infeksjonsmedisiner eller mikrobiolog.  

6. BAKGRUNN FOR PROSEDYREN 

www.fhi.no 

Nasjonal veileder for MRSA, juni 2009 

Kommunehelsetjenesteloven § 1-3 

Rundskriv IS-19/2004 

Smittevernloven § 5-1 

Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet – antibiotikaresistente 

bakterier. 

 Blåreseptforskriften § 4-2 

        

                                                                                                     

7. SELVEVALUERING 

 

8. VEDLEGG /LENKER 

FHI Informasjon til pasienter med MRSA 

http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6499&Main_6157=6263:0:25,6493&Content_6499=6259:77715::0:6269:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6499&Main_6157=6263:0:25,6493&Content_6499=6259:77715::0:6269:1:::0:0
http://www.fhi.no/dokumenter/9bab2699ad.pdf
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  Tanum tatt bort. 

Tilføyet legevakt og screening etter sår. 

Lagt inn forebyggende tiltak 

 Oppdatert "Bærum sykehus" samt interfererende 

faktorer for sanering. Inkludert blåreseptforskriften og 

hygienesykepleier. 

 

Bærum kommune 

 Postboks 700 

1304 Sandvika 

 Org.nr.: 935 478 715 

Tlf: 

67 50 40 50 

E-post:  

post@baerum.kommune.no 
 

http://www.fhi.no/dokumenter/92569cd9a6.pdf
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