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MRSA INFEKSJONER –PLAN OG PROSEDYRER 
Vedlegg til Smittevernplan. 

 

INNLEDNING OG BAKGRUNN 

 

MRSA infeksjoner betyr infeksjoner forårsaket av meticillinresistente staphylococcus aureus. 

Det betyr infeksjoner forårsaket av bakterier som er resistente overfor antibiotika. 

De fleste manifestasjoner er sårinfeksjoner, hudinfeksjoner og abcesser. Dette skaper ikke 

problemer for personer med normalt immunapparat, men hos personer med svekket 

immunapparat, eldre, syke, cellegift etc. gir det livsfarlige tilstander. 

 

Tiltakene må gå ut på å forhindre og begrense smitte. En må ha hygieniske rutiner som 

forhindrer at de med svekkelse i immunapparatet smittes. 

 

Sykehusene har strenge rutiner for både å unngå, behandle, og begrense smitte av MRSA. De 

har egne rutiner for mottak av pasienter som kan være smittet av MRSA.                                          

De har egne smittevernplaner for pasienter som er eller kan være smittet av MRSA, og vi 

trenger kun kunnskap i forbindelse med innleggelses-/utskrivningsrutiner. 

 

Sykehjemmene har egne smittevernplaner for å begrense og behandle MRSA infeksjoner. 

Vilberg Kompetansesenter har hatt MRSA infeksjoner som er behandlet etter denne. Det er 

viktig å opprettholde en høy beredskap mot MRSA smitte og gjøre de riktige grepene når 

infeksjonen er faktum. 

 

De enkelte legesentra i kommunen og Eidsvoll legevakt har egne smitteverntiltak for MRSA, 

både når det gjelder å unngå smitte, tiltak ved smitte og hvordan pasientene skal forholde seg 

ved innleggelser i sykehus, sykehjem og hjemme. 

 

I 2013 ble det påvist en ny type MRSA som ble påvist på flere svinebesetninger i landet, 

hvorav i 2 svinefjøs i Eidsvoll. Denne formen kalles LA-MRSA.  

På mennesker opptrer denne infeksjonen på samme måte som ordinær MRSA, men en har i 

tillegg dyresmitten å ta hensyn til. 

 

La-MRSA smitter innbyrdes fra svin til svin, men mennesker, herunder røktere kan også 

smittes. Mennesker kan smitte andre mennesker men også smitte tilbake til andre dyr, 

herunder svinog kan evt. føre smitte over til andre svinebesetninger.  

Noe av problemet for Eidsvoll var og er at begge grisefjøs får  smågris fra flere 

smågrisoppdrettere i andre kommuner. 
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Ved LA- MRSA er det viktig med et nært og godt samarbeide mellom Folkehelseinstituttet, 

Mattilsynet, Kommuneoverlege og de enkelte grisefjøseiere/røktere fra første stund. 

Her må en teste dyr og tilknyttede mennesker, fjøsene må sanneres på avtalt tid, og tiltakene 

må koordineres med tiltak over store deler av landet. 

Her vil Mattilsynet og Folkehelseinstituttet lede det hele og kommunens oppgave er bl.a. å 

utføre det den blir pålagt.  

Det er kommunen som har ansvaret for nødvendig testing, og må ha teststeder med oppdatert 

kunnskap. 

 

  

TILTAK ETTER SMITTEVERNLOVEN – TESTING AV PERSONER 

Kommunens plikter ved påvisning av MRSA. 

 

Smittevernloven §7-1  Generelt 

Kommunen har ansvar for å sørge for at alle som bor eller oppholder seg midlertidig i 

kommunen tilbys nødvendig helsetjenester og tiltak i forbindelse med smittsomme 

sykdommer generelt og MRSA og andre allmennfarlige sykdommer spesielt.( En 

allmennfarlig sykdom er en smittsom sykdom som er definert som allmennfarlig sykdom). 

 

Planen skal  omfatte både miljørettede og individrettede tiltak. 

 

Smittevernloven §7-2  

Kommunelegen er sentral i kommunens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, ved 

sin oversikt, kunnskap og erfaring skal han foreslå overfor Kommunen hvordan man 

forebygger opptreden og motvirker overføring av smittsomme sykdommer. 

 

 

RETT TIL UNDERSØKELSE NÅR DET FORELIGGER GRUNN TIL MISTANKE OM 

SMITTE MED ALLMENNFARLIG SMITTSOM SYKDOM 

 

Smittevernloven § 3-5 

«En lege som får mistanke om at en pasient har allmennfarlig sykdom, skal etter samtykke fra 

pasienten foreta eller sette i verk de undersøkelser som er nødvendige for å bringe på det rene 

om det foreligger en slik sykdom. I så fall skal legen straks og i samråd med den smittede 

pasienten gjøre sitt for å motvirke at sykdommen blir overført til andre.» 

 

Plikten gjelder for alle leger uansett tjenestestilling. 

 

Kommuneoverlegen skal varsles umiddelbart. 
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Kommunen har plikt til å sørge for å ha et eller flere steder  hvor de med mistanke om smitte 

kan få utført nødvendig testing. 

 

I Eidsvoll foretar samtlige legesentra og Eidsvoll legevakt slik testing. 

 

Dersom det foreligger grunn til mistanke om MRSA- smitte i relasjon til en grisebesetning, 

skal samtlige hustandsmedlemmer og medlemmer av røkterens familie testes. 

 

Mattilsynet må varsles umiddelbart dersom en påviser MSRA hos personer relatert til 

svinebesetninger. 

 

Testing av svinebesetningen, tiltak og evt. destruksjonen av dyrene, ledes av Mattilsynet. 

Testing av eiere- og røktere med familier gjøres ved kommunens legesentra og legevakt under 

ledelse av kommuneoverlegen. 

 

Kommunelegen har plikt til å melde og fortløpende samarbeide med Folkehelseinstituttet, 

herunder holde Folkehelseinstituttet fortløpende orientert om smittestatus. 
 

 

RETT TIL UNDERSØKELSE NÅR DET IKKE FORELIGGER KONKRET MISTANKE 

OM SMITTE MED ALLMENNFARLIG SMITTSOM SYKDOM 

 

En pasient, en lege, kommuneoverlegen, fjøseier eller andre kan som forebyggende tiltak 

gjennomføre testing av seg selv eller andre. Hvis det da ikke foreligger spesielle mistanke om 

MRSA smitte, gjøres dette på privat initiativ og må betales fullt ut av pasienten, eller fjøseier, 

eller kommunen dersom de har egen økonomisk ordning for dette. 

 

I kommuner med svinebesetninger, som i Eidsvoll, vil det være relevant utføre å testing på 

MRSA i enkelte situasjoner, selv om det ikke foreligger noen konkret grunn til mistanke. 

Dette skylles at de får smågris fra forskjellige smågrisoppdrettere i flere kommuner, og 

mistanke/ikke mistanke om smitte kan være vanskelig å avgjøre.  

 

Utgifter til undersøkelse og behandling dekkes  av Folketrygdloven i de tilfelle hvor det er 

konkret mistanke. For kommuner med svinebesetninger som nevnt ovenfor, herunder Eidsvoll, 

vil det ikke være noe skarp skille mellom konkret mistanke og mistanke Testing må derved 

kunne dekkes fullt ut av Folketrygden når personene har en relasjon til svinebesetninger. 

 

Samtlige legesentra i Eidsvoll og Eidsvoll legevakt har kompetanse til å teste for MRSA 

(sende inn prøve). 
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UTGIFTER TIL LEGEHJELP VED ALLMENNFARLIGE SYKDOMMER, HERUNDER 

MRSA 

 

Folketrygdloven §5-4 og Forskrift §3  

 

Forkortet redegjørelse: 

 

Folketrygden gir full refusjon av alle utgifter til undersøkelse og behandling hos lege ved 

konkret mistanke om allmenfarlige sykdommer. 

MRSA regnes som en allmennfarlig sykdom. 

 

Dersom pasienten har en relasjon til en svinebesetning, som i Eidsvoll, og pasienten eller 

legen ønsker å teste for MRSA, må det komme inn under den samme bestemmelse. 

Testing i Eidsvoll vil refunderes fullt ut av Folketrygden, da muligheten for MRSA smitte er 

tilstede p.g.a de omtalte svinebesetninger. 

 

Dersom det likevel er pasienter hvor relasjoner til omtalte svinebesetninger er helt utenkelig, 

skal det oppfattes om en forebyggende tiltak, og slike betales fullt ut av pasienten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


