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Skjema: MRSA-undersøkelse av arbeidstakere  

Skjemaet skal fylles ut av personer som er i arbeid eller skal arbeide på sykehjem/kommunal 
sengeavdeling eller i hjemmesykepleien. Den som fyller ut skjemaet skal levere det til sin fastlege. 

Utdrag fra forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet 

Forskriften gjelder undersøkelse for antibiotikaresistente sykdomsfremkallende bakterier av personer 
som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i institusjoner som omfattes av kommunehelsetjenesteloven. 
Institusjonens ledelse har plikt til å påse at bestemmelsene overholdes og at nødvendige 
undersøkelser og eventuelt forbud mot utførelse av arbeid gjennomføres.  
Personer som har arbeidet i helsevesenet i utlandet eller vært innlagt i helseinstitusjon i utlandet skal 
før tiltredelse eller gjeninntredelse i stilling i helseinstitusjon gjennomgå undersøkelse for antibiotika-
resistente sykdomsfremkallende bakterier. Den som kommer inn under disse bestemmelsene har 
plikt til å opplyse arbeidsgiver om dette før tiltredelse.   
Undersøkelse kan ikke kreves gjennomført før vedkommende er ansatt. 

Person som har gjennomgått undersøkelse kan ikke tiltre før resultatet av undersøkelsen foreligger.  
En person som etter pliktig undersøkelse finnes å være smitteførende med de antibiotikaresistente 
sykdomsfremkallende bakterier Helsedirektoratet har fastsatt undersøkelsesplikt for, skal av 
institusjonens ledelse forbys å utføre arbeid som kan medføre smittefare så lenge vedkommende er 
smitteførende. Institusjonens ledelse skal oppheve forbudet så snart vedkommende ikke lenger er 
smitteførende og således ikke medfører fare for overføring av antibiotikaresistente bakterier til andre. 
En person som er ilagt forbud mot å utføre arbeid kan klage vedtaket inn for fylkesmannen.  

Utdrag fra MRSA-veilederen   eller anbefaling basert på faglig vurdering 

Før pasientrettet arbeid i sykehjem tas MRSA-prøve av alle som: 

 tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver 

eller som i løpet av siste 12 måneder har: 

 fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative) 

 bodd i samme husstand som MRSA-positive 

 hatt nær (1) kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr 

 hatt kontakt med dyr som er smittet med LA-MRSA* 

eller som i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har: 

 vært innlagt i helseinstitusjon, eller 

 fått omfattende undersøkelse eller behandling  (2) i en helsetjeneste, eller 

 arbeidet som helsearbeider (3), eller 

 oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir 

I tillegg tas MRSA-prøve av alle som har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser 
eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner og i løpet av siste 12 måneder har: 

 oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden 
 

Brukere av og arbeidstakere i hjemmesykepleien undersøkes for MRSA dersom det er begrunnet mistanke 

om at de kan være smittet med MRSA (plikt i henhold til smittevernloven). 
(1) 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 (f.eks. i sykehjem eller i hjemmesykepleien) 

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

(2) Med omfattende undersøkelse eller behandling menes: 

 at undersøkelsen/behandlingen har vært langvarig (flere timer) 

 at fremmedlegemer har blitt ført gjennom hud eller slimhinner, eller lagt inn gjennom kroppsåpninger, eksempelvis 
kirurgiske inngrep (også i tannhelsetjenesten), dialyse, innleggelse av venekateter, urinkateter, dren, tube, skop ol 

 sårbehandling, eksempelvis suturering eller stell av større sår 

(3)Med arbeidet som helsearbeider menes alt pasientrettet arbeid i og utenfor helseinstitusjoner, for eksempel som 
primærlege, i hjemmetjenesten, i sykehjem eller sykehus, i bistands- eller nødhjelpsarbeid. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-07-05-700
http://www.fhi.no/dokumenter/9bc2e5e450.pdf
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Personopplysninger 

Navn: Fødselsdato: 

Adresse: Telefon: 

Arbeidsgiver: 

     

Aktuell situasjon:                           Før tiltredelse i stilling ☐                           Gjeninntredelse i stilling   ☐            

 

 Ja Nei 

Jeg har tidligere fått påvist MRSA og ikke hatt tre negative kontrollprøver   

Jeg har i løpet av de siste 12 månedene   

 fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative)   

 bodd i samme husstand som MRSA-positive   

 hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr   

Jeg har i løpet av siste 12 måneder vært i land utenfor Norden og har   

 vært innlagt i helseinstitusjon   

 fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste eller hos tannlege   

 arbeidet som helsearbeider   

 oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir   

Jeg har oppholdt meg sammenhengende mer enn 6 uker i land utenfor Norden i løpet 
av de siste 12 månedene og har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske 
hudlidelser eller fått innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner.   

  

 
 

Ev. kommentarer: 

 

 

 

 

Ved «ja» på minst ett av utsagnene i skjemaet har du plikt til å gjennomgå testing for 
meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA-prøve) hos din fastlege og levere dokumentasjon 
på når du kan tiltre stillingen til leder på din arbeidsplass. 

 

 

Underskrift / dato: ............................................................................................................................. ........................ 

 

 

  


