
Håndtering og 
forebygging av  
MRSA-smitte 

MHT 
PASIENTER/BRUKERE 

SMITTEOPPSPORING (SE 5.2 i MRSA-veil.) 

1) SVL varsles. IL/SL planlegger oppsporing med SVL 

2) Omfatter minst alt personale og pas på avdelingen 

3) Vurder varsel til annen helsetjeneste 

4) SML følger opp husstandsmedl. til pos ansatte og 
pasienter 

5) Pas skal ha enerom 

6) Smittegruppe etableres av SVL  (IL, AL, SL, HK og 
RHL). 

Sykehjem og 
bofellesskap med 

heldøgnspleie 

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

Pas fått påvist 
MRSA uventet? 

VURDER ISOLERING (Se 5.4) 

Hvis kliniske tegn på infeksjon 

TILTAK UTEN ISOLASJON (SE 5.5)  

1) Personalet bruker hansker, munnbind og smittefrakk 
ved: undersøkelse og behandling, pleie, av- og 
påkledning, sengereiing, rengjøring og håndtering av 
brukte tekstiler. 

2) Avfallshåndtering: Forbruksavfall: Matavfall og 
restavfall. Transporteres i tett og lukket pose, og 
oppbevares på egnet søppelrom. Smitteavfall: Blodig 
avfall, eller avfall som er forurenset med vev, sekret, 
puss o.l (f. eks. bleier, brukte bandasjer, 
drensmateriell, hansker, munnbind, pinsetter, 
engangsfrakker, kladder). Smitteboks: Stikkende eller 
skjærende avfall (f. eks. kanyle, skalpellblad, 
blodprøvebeholder, ampuller). 

3) Før pas. Tas ut i fellesmiljø: Se MRSA-veil 5.5. 

4) Rengjøring: Dgl rengjøring av rom, skifting av sengetøy 
og desinfisere kontaktpkt. Renholdsplan om 
kontaktsmitte følges av renholdspersonale.  

5) Basale rutiner i fellesmiljø, se kap 3. Ikke langvarig 
kontakt med andre avdelinger.  

FLAGG JOURNAL (SE 5.6) 

Flagg journal for at info gis videre 
ved sykehusinnleggelse, til tannlege, 
fastlege, poliklinikk etc. 

 

SANERING VURDERES 

Se 5.9 + egen rutine om sanering 
Karmøy kommune. Vurder om pas 
kan samarbeide. 

 

KONTROLL ETTER SANERING 

1) Etter 1,2,3 uker. 

2) Hvis negative: Nye prøver etter 
3,6,12 mndr. 

 

SVIKT I SANERING?  

SE 5.11 

 

OPPHEVING AV TILTAK 

SE 5.12. Kan vurd. I samråd  med SVL ved 
3 neg prøver med 1 ukes mellomrom 

 

SVL = smittevernlege 

IL = institusjonsleder 

AL = avdelingsleder 

SL = sykehjemslege 

HK = hygienekontakt 

RHL = renholdsleder 

 

 


