
 

 

      


Informasjon om testing for MRSA av personer i kontakt med 
svinebesetninger 
 
Norge er ett av landene i verden med lavest forekomst av meticillinresistente Staphylococcus 
aureus (MRSA), dette gjelder både  hos mennesker og dyr. 
 
MRSA er utbredt i svinehold i en rekke land. Norske myndigheter har vedtatt å forsøke å 
hindre at MRSA etablerer seg i svinebesetninger, slik at norsk svin ikke blir et reservoar for 
smitte av folk. Undersøkelser har vist at i dag er smitte fra folk den største risikofaktoren for 
introduksjon av MRSA til norske svinebesetninger For å hindre dette er MRSA-testing av 
eksponerte personer som skal i kontakt med svinebesetninger et viktig tiltak.  
 
Folkehelseinstituttet vil i løpet av kort tid oppdatere MRSA-veilederen med informasjon om 
testing av personer i kontakt med svinebesetninger. Inntil dette er gjennomført, gir dette 
skrivet informasjon om MRSA- undersøkelse av personer som er i kontakt med husdyrhold. 

 
Forebyggende MRSA-testing av personer som skal ha kontakt med 
svinebesetninger 
 
Folkehelseinstituttet og Mattilsynet anbefaler at alle som skal ha i kontakt med norske 
svinebesetninger, og som har vært i kontakt med utenlandsk dyrehold eller som kan ha vært 
eksponert for MRSA smitte, samt all utenlandsk arbeidskraft i norske svinebesetinger skal 
teste seg for MRSA før de starter å arbeide i norske svinebesetninger  
 
MRSA er en allmenfarlig smittsom sykdom etter smittevernloven.  
I tråd med smittevernloven § 7-1 skal kommunen ha et tilbud om testing.  
Henvendelser til fastlege eller kommunelege om forebyggende MRSA-testing i henhold til 
ovenfor nevnte grunner, skal derfor følges opp med MRSA undersøkelse og evt. sanering av 
bærerskap ved positive funn 
 
For mer detaljer vises der til rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet til alle landets 

kommuner datert 11. mars 2015 (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-I-
2-15/id2400221/) 
 
Varsling til kommunelege og videre til Mattilsynet 
 
For å kunne hindre at MRSA får fotfeste i den norske svinepopulasjonen er det nødvendig at 
Mattilsynet blir varslet dersom MRSA påvises hos personer som er i kontakt med 
svinebesetninger. Leger har meldingsplikt om MRSA diagnoser til kommunelegen. Det er 
viktig at personer som blir testet som følge av kontakt med svinebesetninger, blir opplyst om 
dette. 
 
Kommuneleger som får kjennskap til MRSA-diagnose hos personer som kan ha blitt smittet i 
norske svinebesetninger skal umiddelbart varsle Mattilsynet slik at tiltak i svinebesetningen 
kan bli iverksatt.  
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