
Håndtering og 
forebygging av  
MRSA-smitte 

MHT 
PASIENTER/BRUKERE 

FØR BEHANDLING 

1) MRSA skal ikke forsinke eller forhindre nødvendig 
undersøkelse eller behandling. 

2) Pas kan vente på vanlig venterom, men forsøk å 
samle MRSA-positive til samme dag og/eller 
slutten av dagen. 

3) Begrense bruk av leker hvis barn er smittet. 

4) Personale med sår, kronisk hudlidelse/eksem eller 
fremmedlegeme som bryter hud/slimhinner, bør 
ta nødvendige forhåndsregler, varsle nærmeste 
leder om dette og avklar på forhånd. Ved sår eller 
eksem på hendene benyttes alltid hansker.  Sår 
dekkes med vanntett plaster. 

 

 

Fastlege 
Legevakt 

Helsestasjon 
Jordmor 

Fysio 

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

Pas med MRSA 
på kontoret? 

UNDER BEHANDLING  

(Se KAP.  3 + 7.1  MRSA-VEILEDER) 
1) Personalet bruker hansker og munnbind og 

evt. smittefrakk dersom man hjelper pas med 
av- og påkledning, ved avdekking av bandasje 
og stell av sår, eller når pasienten har kronisk 
hudsykdom eller pågående luftveisinfeksjon. 

2) Bruk også beskyttelsesutstyr ved annen 
undersøkelse og behandling som innebærer 
kroppskontakt 

3) Kun samtale eller håndhilsing krever ikke 
beskyttelsesutstyr/hansker. 

4) Tilsølt frakk fjernes straks den aktuelle 
arbeidsoppgaven er avsluttet, og håndhygiene 
gjennomføres etterpå. Er arbeidsdrakten blitt 
fuktig, skiftes også den. Samme frakk skal ikke 
brukes til mer enn én pasient (pasientbundet). 

5) Hansker brukes ved kontakt med 
kroppsvæsker, slimhinner, ikke-intakt hud og 
forurensede gjenstander, utstyr og overflater. 

6) Injeksjoner: Bruk ny sprøyte for hver pasient, 
selv om spissen skiftes.   

7) Ved BCG-vaksinering (dersom hansker er 
teknisk vanskelig):  Desinfiser pas hud grundig 
først med hansker, og sett  injeksjon uten 
hanske. Utfør håndhygiene straks etterpå. 

RIKTIG HANSKEBRUK 

• Ha rene hender før hansker tas på. 

• Når hansker brukes sammen med annet 
beskyttelsesutstyr, ta hanskene på til slutt. 

• Hansker skiftes mellom arbeidsoppgaver, også hos 
samme pasient, dersom hanskene har kommet i 

kontakt med områder som kan være forurenset. 

• Hanskene fjernes umiddelbart etter avsluttet 
prosedyre og kastes. 

• Utfør håndhygiene straks hanskene er tatt av. 

• Husk at hansker blir forurenset ved bruk. Pass på hvor 
du tar med hansker på. 

ETTER BEHANDLING 

1) Benker og medisinsk utstyr som kommer i 
direkte kontakt med pasientens hud rengjøres 
og evt desinfiseres.  

2) Avfall som kan være kontaminert med MRSA 
håndteres som smitteavfall. 

3) Desinfiser kontaktpunkter på behandlingsrom 
og venterom. 

 

PERSONALE SMITTET? 

Helsepersonell undersøkes for MRSA dersom det 
foreligger begrunnet mistanke om at de er 
smittet. 

DERSOM DIN PASIENT ER: 

• Barn i barnehage 

• Rusmisbruker 

• Gravid (OBS indikasjoner for testing kap 4.1) 

• Hudpleier, frisør, tatovør etc. 

Gi personlig smittevernveiledning, se kap. 7.3 

FASTLEGENS OPPFØLGING AV PAS MED MRSA: 
KAP 7.2 


