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1. KVALITETSMÅL 

Forhindre spredning av MRSA fra ansatte i kommunehelsetjenesten. 

2. MÅLGRUPPE FOR PROSEDYREN 

Ansatte, studenter, hospitanter og vikarer med direkte pasientkontakt ved 

  - nyansettelse når det foreligger risikofaktorer for MRSA  

  - gjeninntredelse etter ferie/friperiode når det foreligger risikofaktorer (også ledsagere til 

Altea) 

  - personell som nylig har vært i ubeskyttet direktekontakt med MRSA pasient. 

3. ANSVAR 

Tjenesteledere er ansvarlig for at prosedyren er kjent og skal sørge for utlevering av 

egenmelding og kontroll av resultater. Den ansatte har også selvstendig ansvar for å forhindre 

smitte. Oppdatering av prosedyren er smittevernoverlegens ansvar.   

4. DEFINISJONER 

MRSA – Methicillin Resistente Gule Stafylokokker.  Bakterien kan tilhøre normal flora hos 

mennesker og kan derfor gi både bærerskap og infeksjon. Bærerskap med MRSA gir ikke 

symptomer, men kan evt. senere gi infeksjon, både hos bærer og hos andre personer. Man kan 

bli MRSA-bærer i nese, hals, perineum og defekt hud. Til sammenligning vil infeksjon med 

MRSA gi symptomer, og slik infeksjon skal vanligvis behandles bl.a. med antibiotika. 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 

 

5. UTFØRELSE  

1) Egenerklæring for MRSA skal leveres av alle helsearbeidere som omfattes av prosedyren 

(se pkt 2). 

2) Utsending av egenerklæringsskjema til nyansatte ivaretas av Pleie og Omsorgsleder ved 

tilsetting. Ved inntak av ekstravakter, studenter, hospitanter og ved gjeninntredelse etter 

ferie/friperioder/Altea opphold må dette ivaretas av tjenesteleder.  

3) Egenerklæringen returneres til tjenesteleder som vurderer om det er grunnlag for MRSA 

testing (se veileder eventuelt konferer med lege). 

4) Undersøkelsen utføres hos fastlege. Utgifter ved forhåndsundersøkelse skal dekkes av den 

nye arbeidsplassen. Resultat av undersøkelsen må foreligge før helsearbeideren begynner å 

jobbe. Prøver skal sendes Sykehuset Asker og Bærum og svar vil som regel foreligge etter 24 



timer. 

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

positive, eventuelt ta nødvendige forholdsregler. 

Ved positiv prøve skal det vurderes omplassering eller sykmelding inntil vedkommende er 

sanert. På bakgrunn av risikovurdering skal ansatte på sykehjem saneres, ansatte i 

hjemmetjenester bør saneres. (se metode for MRSA testing, sanering og kontroll) 

 

6. BAKGRUNN FOR PROSEDYREN 

Smittevernboka, Basale smittevernrutiner i helseinstitusjon 

MRSA – veileder,  Juni 2009 

Kommunehelsetjenesteloven § 1-3 

Rundskriv IS-19/2004 

Smittevernloven § 5-1 

Forskrift om smittevern i helse- og 

omsorgstjenesten                                                                                                                           

                                                                           Forskrift om forhåndsundersøkelse av 

arbeidstakere innen helsevesenet – antibiotikaresistente bakterier § 4 

7. SELVEVALUERING 

 

8. VEDLEGG 

Egenerklæring MRSA 

Se prosedyren MRSA testing, sanering og etterkontroll 
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