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En (makro- og mikro-)verden i endring

• Sterkt økende forekomst i verden, men også økende i Norden og 
Norge

• Økende utvikling og seleksjon av resistente bakterier
• Kinoloner
• 3. og 4. generasjon cefalosporiner
• Makrolider
• Glykopeptider (Karbohydratantibiotika)

• Økte muligheter for spredning pga.:
• Økonomiske nedgangstider, krig og uro
• Økende handel, migrasjon og reisevirksomhet



Årsaker til økende forekomst

Hovedårsak til resistensutvikling: Høyt forbruk av antibiotika

Hovedårsaker til spredning av resistente bakterier globalt: Reisevirksomhet og 
manglende/ lite effektive smitteverntiltak



MRSA smittemåte

Smittekilder
asymptomatiske og symptomatiske bærere

Smittemåte
v/ kontaktsmitte
- direkte /– indirekte
binder seg til støvpartikler ved  

Inkubasjonstid
kan etablere seg på normal hudfloraen i måneder eller år

Følsomhet for 
varme og kjemiske desinfeksjonsmidler 



Forekomst av MRSA



MRSA i Europa



MRSA i Norge

MSIS, Folkehelseinstituttet



Økende trend?
Fra 2014 – 15 økende trend – 40%

• Pga. flyktings problematikken

• Men ikke pga. flyktningene men sannsynligvis pga. flere tester som blir gjennomført 

• Ikke flere MRSA infeksjoner oppdaget enn vanlig

Husk at generell screening av asylsøkerne ikke er anbefalt 



MRSA – varighet av bærertilstand
4-års oppfølging av MRSA-pos. i Sverige

Median bærertid (n=535): 179 dager

43% kvitt MRSA innen 2 mnd.

Ca. 70% ble kvitt MRSA etter ett år 
uten behandling

1 år

Anna-Karin Larsson; Eva Gustafsson; Anna C. Nilsson; Inga Odenholt; Håkan Ringberg; Eva Melander; Scandinavian Journal of 
Infectious Diseases 2011, 43, 456-462



Målet med tiltak mot MRSA og 
multiresistente bakterier

Multiresistente bakterier skal ikke etablere seg og bli en fast del av 
bakteriefloraen ved norske sykehus og sykehjem

Rettesnor ved utarbeidelse av veilederen:

• Tiltakene skal være faglig forsvarlige og lovlige

• Tiltakene skal både beskytte befolkningen og ivareta den enkelte pasients behov

• Tiltakene skal være gjennomførbare

• Tiltakene skal være evidensbasert og ha oppslutning i helsetjenesten



Tiltak i helsetjenester

MRSA-veileder folkehelseinstitutt2009



Screening for MRSA i sykehjem

• Hvem?

• Når?

• Hvordan



Aktiv-screening? 
Beboere og ansatte

MRSA-veileder folkehelseinstitutt2009



Smitteoppsporing ved uventet funn av 
MRSA hos inneliggende beboer i sykehjem

MRSA-veileder folkehelseinstitutt2009

• Brukere av og arbeidstakere i hjemmesykepleien undersøkes for MRSA dersom det er begrunnet mistanke om 
at de kan være smittet med MRSA.



Hvem skal i så fall screenes og hva sier 
veilederen? 

Alle som har:
• hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr

• Ikke personlig beskyttelsesutstyr
(hansker ved stell eller sårstell)

• Jobbet i sykehjemsavd./hjemmespl
med MRSA positiv pasient

• Med nær kontakt menes kontakt som gir begrunnet mistanke om 
smitte, eksempelvis:

• • hatt hudkontakt med kjent MRSA-positiv og en eller begge hadde sår

• • flere ganger hatt hudkontakt med kjent MRSA-positiv (selv om begge 
har hel hud)

• • arbeidet med en kjent MRSA-positiv pasient som ikke isoleres (for 
eksempel i sykehjem eller i hjemmesykepleien)

• • arbeidet i eller vært pasient i en helsetjeneste der det pågikk et 
MRSA-utbrudd



Smitteoppsporing i sykehjem
Når MRSA oppdages uventet

Institusjonens ledelse/lege avgjør i samråd med kommunelegen 
fremgangsmåte og omfang av smitteoppsporing

Vurdering om prøve skal tas fra hvem
Vurdering om informasjon til andre helsetjenester
Når det er helsepersonell eller hustandsmedlemmer er helsepersonell: varsling av 
kommunelegen for oppfølging av husstandsmedlemmer/partnere



Utdyping av plikt til undersøkelse

Forskrift om forhåndsundersøkelse gjelder ikke for helsetjenester utenfor sykehus 
eller sykehjem.

Det er imidlertid en generell plikt etter smittevernloven at man skal oppsøke lege og la 
seg undersøke dersom man antar seg smittet av allmennfarlig smittsom sykdom (her: 
MRSA-infeksjon eller -bærerskap). 
Lege har plikt til å undersøke personer som kan være smittet. 

Undersøkelse for MRSA og sanering ved positivt prøvesvar bør alltid vurderes for 
husstandsmedlemmer/partnere til MRSA-positive pasienter på sykehus og MRSA-
positive helsearbeidere.



Isolering på sykehjem?

Plassering ikke isolering på sykehjem
Dvs. enerom med eget bad og toalett
Beboer kan bevege seg fritt i avdelingen

Boliger med utviklingshemmede skulle håndtere MRSA positive som på sykehjem
På KAD avdeling må behovet for isolering avklares etter en risikovurdering
På dagsenter er ingen tiltak nødvendig 



Hvorfor ingen isolering på sykehjem?

Sykehjem er samtidig hjemmet til de som bor der

Det er en sterk psykisk belastning for brukeren

Isolering er faktisk ikke lov uten brukerens samtykke

...



Tiltak i sykehjem

Enerom hvis mulig med egen toalett
Kohortplassering hvis nødvendig
Utstyr, tekstiler og avfall håndteres i tråd med rutiner for kontaktsmitteisolering (i 
infeksjonskontrollprogram)

Før beboer forlater rommet anbefales det
Rene klær, beboerne gjennomføre håndhygiene, overflater til rullestol/prekestol ol. desinfiseres

Det anbefales
Daglig rengjøring av rommet, desinfeksjon av berøringspunkter



Tiltak i sykehjem
Personalet bruker hansker, munnbind og stellefrakk ved: 

Undersøkelse og behandling, pleie

Av- og påkledning

Sengereiing og håndtering av brukte tekstiler 

Rengjøring
Rengjøringsutstyr benyttes bare hos den aktuelle beboer

Besøkende trenger ikke beskyttelsesutstyr men oppfordres å 
gjennomføre håndhygiene etter besøk!



Tiltak brukeren i hjemmetjenesten

Eventuelle sår skal være tildekket 

Påpek viktigheten av håndhygiene ovenfor brukeren

Brukeren kan bevege seg utenfor hjemmet uten ytterligere tiltak

Ved kontakt med helsetjenesten oppfordres brukeren til å gi informasjon om 
tidligere påvisning av MRSA

Ved behov for ambulansetransport informeres AMK-sentralen på forhånd om 
mulig MRSA-smitte



Tiltak i brukerens hjem
Personalet bruker hansker, munnbind og stellefrakk ved: 

undersøkelse og behandling, pleie

av- og påkledning

sengereiing og håndtering av brukte tekstiler 

Rengjøring
Brukerens hjem rengjøres på vanlig måte
Rengjøringsutstyr benyttes bare hos den aktuelle brukeren



Tiltak overfor personalet

Hjemmesykepleiens ledelse skal sørge for at alt personale som vil komme i direkte 
kontakt med en bruker med mulig eller påvist MRSA, får nødvendig informasjon 
om smitteverntiltak

Færrest mulig av personalet har kontakt med brukeren

Personale med individuelle risikofaktorer for bærerskap bør unngå å arbeide med 
MRSA-positive



ESBL/VRE
Mål: ESBL og VRE skal ikke etablere seg og bli en fast del av 

bakteriefloraen ved norske sykehus og sykehjem



ESBL/VRE

Smittekilder
asymptomatiske og symptomatiske bærere
• Seleksjons press – antibiotika bruk

Smittemåte
fekal-oral smitte v/ kontaktsmitte      
- direkte - indirekte

Inkubasjonstid
kan etablere seg i normale tarmfloraen i måneder eller år

Følsomhet for 
varme og kjemiske desinfeksjonsmidler 



• Verdenskart – hvor kan man få utført tjenestene

Forekomst av ESBLCARBA i verden
<1 %

1-5 %
5-10 %
10-25 %

25-50 %

>50 %

WHO: Antimicrobial resistance. Global report on surveillance, 2014



Forekomst av ESBL
Proportion of 3rd. generation cephalosporin resistant E. coli 

isolates in Europe countries

2002 2012



ESBL i Norge
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Forekomst av ESBLcarba i Norge

MSIS, FHI
Data per:11.2017



VRE (Vancomycin Resistente Enterokokker) i Norge
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Direkte tiltak ved ESBL/VRE på sykehjem

Beboeren plasseres fortrinnsvis i enerom med eget bad og toalett

Personalet følger basale smittevernrutiner

Beboeren kan bevege seg fritt på avdelingen

Beboeren bør ikke benytte seg av buffet/ selvbetjent matservering

Ikke langvarig isolering!



Rengjøring

Rengjøring av rommet og håndtering av tekstiler på rommet gjøres i tråd med de 
rutiner som ligger under sykehjemmets prosedyrer for kontaktsmitte.

Vi anbefaler at rommet rengjøres daglig og det bør legges ekstra vekt på rengjøring av toalett og av 
kontaktpunkter (etter sykehjemmets prosedyrer...)

Brukte tekstiler 
Tøy fra sykehjem håndteres som smittetøy vaskes på 85 grader
Privat tøy vaskes separat på høyest temperatur dette tøy tåler med forvask. 
Ev. legges i Virkon (men test ut om tøyet tåler det).



Informasjon!

Pasientjournal merkes!!!
Varsling av:

Behandlende lege
Sykehus ved innleggelse 
Andre avdelinger eller andre sykehjem ved flytting



Tiltak ESBL/VRE

Basale smittevernrutiner

Basale smittevernrutiner

Basale smittevernrutiner



Takk for i dag!


