
Håndtering og forebygging av 

MRSA-smitte 
MHT. ANSATTE/ 

HELSEARBEIDERE 

Sykehjem og 
bofellesskap med 
heldøgnspleie 

Fastlegekontor 
Legevakt 
Helsestasjon 
Jordmor 

Andre 
bofellesskap 

Hjemmebaserte 
tjenester 

a) Undersøkelse av ansatte før arbeid eller ved eksponering:  
(ansvar : Avdelingsleder eller institusjonsleder) 
1) Se rutiner i MRSA-veileder fra Folkehelseinstituttet (FHI) av 2009 kap . 5, 

avsnitt 5.1. Ansatte i sykehjem har plikt til forhåndsundersøkelse når 
veilederen anbefaler dette. Evt prøvetaking gjøres hos fastlege. 

2) Smitteoppsporing: Ved positive prøver av ansatt skal smittevernlege varsles 
straks på mail eller telefon. Dette for å vurdere behov for smitteoppsporing 
eller arbeidsrestriksjoner. Den ansatte tas ut av arbeidet til situasjonen er 
vurdert.  

3) Dersom tvil  om den ansatte kan jobbe i påvente av prøvesvar, be 
smittevernlegen om råd.  

4) MRSA-pos. ansatt skal gjennomføre sanering i tråd med MRSA-veil avsnitt 
5.9, kontroll etter avsnitt 5.10 (3 negative kontrollprøver etter sanering før  
tilbake i arbeid). 

b)  Arbeidsrestriksjoner for ansatt i kontakt med MRSA-positive beboere:  
(ansvar: Avd.leder/inst.leder) 
1) Se rutiner i MRSA-veileder fra Folkehelseinstituttet (FHI) av 2009 kap . 5, 

avsnitt 5.7 
2) 2) Dersom behov, be smittevernlegen om råd. 

a) Undersøkelse av ansatte før arbeid eller ved eksponering:  
(ansvar: fastlegen selv, avd.leder legevakt/helsestasjon) 
1) I tråd med MRSA-veil kap 7, skal helsepersonell undersøkes for MRSA dersom 

det foreligger begrunnet mistanke om at de er smittet. Sanering av 
bærerskap anbefales for alt helsepersonell som blir funnet MRSA-positive. 

b) Arbeidsrestriksjoner for ansatt i kontakt med MRSA-positive beboere:  
(ansvar: Fastlegen selv, avd.leder legevakt/helsestasjon) 
1) De generelle reglene om arbeidsforbud  gjelder ikke for helsearbeidere i 

helsetjenester utenfor helseinstitusjoner. Dette gjelder både for leger og 
annet helsepersonell som utelukkende arbeider utenfor helseinstitusjoner 
(sykehus eller sykehjem). 

2) OBS! Basale smittevernsrutiner, se MRSA-veil kap 3. 
3) Smittevernlegen skal orienteres og evt gi råd. 

Rutiner som i hjemmebaserte 
tjenester 

a) Undersøkelse av ansatte før arbeid eller ved eksponering:  
(ansvar: Avdelingsleder) 
1) Brukere av og arbeidstakere i hjemmesykepleien undersøkes for MRSA 

dersom det er begrunnet mistanke om at de kan være smittet. 
2)  Se avsnitt 6.1  i MRSA-veilederen. Se også kapittel 4.1 eller 5.1 i MRSA-veil. 

om forhold som gir mistanke om MRSA-smitte. Prøvetaking gjøres hos 
fastlege.  

3) Smitteoppsporing blant personale og brukere  er aktuelt når MRSA oppdages 
uventet hos en bruker eller blant personalet. Smittevernlegen varsles.  
Fremgangsmåte av smitteoppsporingen bestemmes av smittevernlegen.  

4) Ved MRSA-positiv pasient, følges rutiner i MRSA-veil kap 6.4. 
5) MRSA-pos. ansatt skal gjennomføre sanering i tråd med MRSA-veil avsnitt 

6.6, kontroll etter avsnitt 6.7. 
b) Arbeidsrestriksjoner for ansatt i kontakt med MRSA-positive beboere:  
(ansvar: Avd.leder) 
1) 3 negative kontrollprøver etter sanering før ansatte kan settes  tilbake i 

pasientrettet arbeid, men ikke arbeidsforbud. Det gjelder strengere regler 
hvis den ansatte også jobber i sykehus eller sykehjem, se avsnitt 4.5 og 5.7. 

2) OBS! Basale smittevernsrutiner, se MRSA-veil kap 3.  
3) Dersom behov, be smittevernlegen om råd. 

Kontaktinfo:  
Smittevernlege: 
martin.eikrem@karmoy.kommune.no 
Mob. 41140960 
Sykepl. smittevern: 
randi.skartveit@karmoy.kommune.no 
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