Om MRSA-smitte og tannlegebesøk
Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)
MRSA er gule stafylokokker som har utviklet resistens mot en eller flere typer antibiotika. 20-30 % av voksne er
bærere av vanlige gule stafylokokker uten at de har symptomer på infeksjon. Hos friske voksne vil bærerskap med
MRSA vanligvis ikke føre til sykdom. Infeksjoner forårsaket av MRSA er imidlertid forbundet med økt sykelighet og
dødelighet da de kan være vanskeligere å behandle.

MRSA-screening
Det er ikke mulig å hindre at MRSA importeres til Norge og
spres i befolkningen, men det er viktig å begrense risikoen
for at MRSA tas med inn i helseinstitusjoner og å forebygge
smitte til pasienter. Derfor screenes persongrupper med økt
risiko for MRSA før innleggelse på sykehus eller sykehjem.
Personer som har fått behandling, inkludert tannbehandling,
i land utenfor Norden, må derfor MRSA-testes, og evt saneres,
før de kan få behandling ved norske sykehus.
Mer informasjon om dette finner du i Folkehelseinstituttets
MRSA-veileder, kapittel 4.
Illustrasjonen viser funn av MRSA i blodprøver. *
Hentet fra European Centre for disease prevention and control (ECDC)
og rapporten ”Antimicrobial resistance surveillance in Europe” (2013)

MRSA og tannlegepraksis
Det er ikke nødvendig å utrede/screene pasienter med hensyn på MRSA-smitte for undersøkelse og behandling
utenfor sykehus eller sykehjem (dvs tannlege, fastlege, spesialistlege, helsestasjon og annet). Friske voksne som
er bærere av MRSA kan motta vanlig tannbehandling, og tannlegen følger i hovedsak vanlige regler for smittevern.

Er du i faresonen?
Hvis du har fått påvist MRSA eller kan svare ja på ett av følgende spørsmål bør du opplyse tannlegen din om dette.
Har du i løpet av de siste 12 måneder:
• fått behandling i sykehus eller annen behandlingsinstitusjon utenfor Norge?
• fått tannbehandling utenfor Norge?
• arbeidet ved sykehus eller legekontor utenfor Norge?
• arbeidet eller vært i barnehjem eller flyktningleir utenfor Norge?
• arbeidet ved sykehus, sykehjem eller andre institusjoner med utbrudd av MRSA?
• hatt nær kontakt med personer smittet av MRSA uten beskyttelsesutstyr?
• vært mer enn 6 uker sammenhengende i land utenfor Norge OG har hud- eller andre sårinfeksjoner,
kroniske hudlidelser eller innlagt medisinsk utstyr (venekanyle, urinkateter, o.l.) gjennom hud/slimhinner?
• fått utført tatovering eller piercing i utlandet?

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet en veileder
for håndtering og forebygging av spredning av MRSA i helseinstitusjoner.
Se www.fhi.no for mer info
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