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1. KVALITETSMÅL 

Unngå MRSA smitte til CAN Altea og fra Altea til helsetjenester i Norge 

2. MÅLGRUPPE FOR PROSEDYREN 

Ansatte og brukere på Bærums Bo- og Behandlingshjem på Altea. 

3. ANSVAR 

Tjenesteleder har ansvar for at prosedyren er kjent og, sammen med ansatte, ansvar for å 

implementere den. Smittevernoverlegen har ansvar for oppdatering 

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

sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden 

eller som: 

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

eller som 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 som 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. 

5. UTFØRELSE 

Valg av brukere  

Personer med individuelle risikofaktorer er mer utsatt for å få smitte og kronisk bærerskap av 

MRSA. Dette må veies mot pasientens ønske om å reise til Altea. Spesielt bør det unngås at 

brukere med eksem og sår reiser i sommer månedene. 



 

Internkontroll Altea 

Grunnet høyere insidens av MRSA i Spania, skal det alltid tas MRSA prøve av  

• sår, utslett, katetere og lignende samt  

• etter undersøkelse / behandling over flere timer i spansk helsetjeneste (også 

tannhelsetjenesten)  

• dersom det er gjort inngrep med fremmedlegemer gjennom hud, slimhinner eller inn i 

kroppsåpninger 

Ansatte testes som ledd i smitteoppsporing ved positive prøver og for øvrig med minst 

halvårlige intervaller. 

 

Ved Retur Norge 

Altea sidestilles med andre helseinstitusjoner i utlandet. Helsepersonell og alle brukere gjøres 

oppmerksomme på at ved kontakt med helsevesenet de første 12 måneder etter hjemkomst, 

bør de opplyse om sitt opphold på Altea mht MRSA risiko. 

Brukere 

• Bo- og behandlingsentrene tar MRSA prøve på bruker så snart som mulig etter hjemkomst. I 

forhold til brukere anvendes standardtiltak som om vedkommende er positiv inntil svar 

foreligger. 

• Hjemmebaserte tjenester tar test av sine brukere. Testen tas før mottak av tjenester. I forhold 

til brukere anvendes standardtiltak som om vedkommende er positiv inntil svar foreligger.  

• Brukere som ikke mottar tjenester eller skal på Bo og behandlingssenter behøver ikke testes, 

men skal kjenne til at de oppgir MRSA risiko ved kontakt med helsevesenet. 

 Prøvene skal analyseres ved SAB-HF.  Utgifter til legetime med prøvetaking refunderes av 

Tildelingskontoret mot fremvising av kvittering.  

 Se også Prosedyre MRSA forhåndsundersøkelse av ansatte 

 

6. BAKGRUNN FOR PROSEDYREN 

www.fhi.no ; MRSA veileder 2008 

7. SELVEVALUERING 

Avvik meldes tjenesteleder. 
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