
 

 

RÆLINGEN KOMMUNE 

 

 

Forhåndsundersøkelse MRSA for ansatte som 
skal arbeide med pasienter i sykehjem 
 
Helsearbeidere som skal arbeide i sykehjem har plikt til å gjennomgå forhåndsundersøkelse 

for MRSA når dette følger av Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen 

helsevesenet – antibiotikaresistente bakterier § 4 og rundskriv IS-11/2009. 

Dette gjelder for alt helsepersonell inklusiv ekstravakter, studenter, elever og hospitanter. 

Eventuell undersøkelse skal gjennomføres før tiltredelse eller gjeninntredelse i stillingen. 

 

Navn:   ……………………………...............................................................                                          

Født:   …………………………….........   

Arbeidssted:   ………………………………… 

Stilling/Funksjon:  ………………………............... 

Kryss av for aktuelt alternativ Ja Nei 

Har du tidligere fått påvist MRSA, og ikke senere hatt tre negative kontroll 

prøver? 

  

Er du født i land utenfor Norden (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island 

og Grønland) og har flyttet til Norge i løpet av de siste 3 årene? 1 

  

Har du i løpet av de siste 12 måneder fått påvist MRSA (selv om senere 

kontrollprøver har vært negative )? 

  

Har du i løpet av de siste 12 måneder bodd i samme husstand som       

MRSA- positiv? 

  

Har du i løpet av de siste 12 måneder hatt nær kontakt med MRSA-positiv 

uten å bruke beskyttelsesutstyr? (2) 

  

Har du i løpet av de siste 12 måneder vært i land utenfor Norden og der har 

vært innlagt i en helseinstitusjon eller fått omfattende behandling i en 

helsetjeneste (gjelder også tannbehandling)? 

  

Har du i løpet av de siste 12 måneder arbeidet som helsearbeider utenfor 

Norden? (3) 

  

Har du i løpet av de siste 12 måneder oppholdt deg i barnehjem, flyktningleir 

eller fengsel utenfor Norden?  

  

Har du i løpet av de siste 12 måneder bodd privat i tre uker eller mer i land 

utenfor Norden?  (4) 

  

Har du hud- eller sårinfeksjon, kronisk hudlidelse eller hatt innlagt medisinsk 

utstyr gjennom hud eller slimhinner og i løpet av siste 12 måneder oppholdt 

deg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden? 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom du har svart ja på et eller flere av spørsmålene, må du ta en MRSA-test før du kan 
begynne å arbeide ved sykehjemmet. Institusjonen betaler utgiftene for gjennomføring av 
undersøkelsen. 

Denne testen kan du ta hos din fastlege eller etter avtale med sykehjemmet. Dersom du tar 

testen hos din fastlege må du få en dokumentasjon på prøvesvaret som sykehjemmet skal ha. 

Et ansettelsesforhold er uavhengig av prøvesvar. 

Ved eventuelt funn av MRSA skjer behandling/sanering vanligvis i samarbeid med fastlegen 

evt. kommunelege / smittevernkontoret i Rælingen.                                                                                                                

 

Utfylt skjema returneres til: 
 

 

 

 

Rælingen  kommune                                                                   September 2017  

Forklaring til kriteriene: 
 

1. Dersom du svarer JA på spørsmålet, men har hatt negativ MRSA-test siste 12 
måneder, trenger du ikke testes på ny nå 

 

2. Med nær kontakt menes fysisk kontakt over tid, det vil si at man ofte er 

sammen med en kjent MRSA-positiv og håndhilser, gir klem eller lignende 

uten å bruke hansker og munnbind. Eksempler på situasjoner der slik nær 

kontakt kan forekomme er: 

• samvær med kjent MRSA-positiv familiemedlem eller venn 

• besøk hos kjent MRSA-positiv pasient i eller utenfor helseinstitusjon 

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

• arbeid i eller være pasient i en helsetjeneste der det pågår et MRSA-utbrudd 

3. Med arbeidet som helsearbeider menes alt pasientrettet arbeid i og utenfor      

helseinstitusjoner, fòr eksempel som primærlege, i hjemmetjenesten, i sykehjem 

eller sykehus, i bistands- eller nødhjelpsarbeid. 

 

4. Personale som har bodd privat utenfor Norden i 3 uker eller mer skal testes 

for MRSA når de kommer tilbake (også etter ferie/permisjoner) De det gjelder 

skal ikke tas ut av arbeid mens de venter på prøvesvar.  
 

 

Dato:      Sign. (ansatt/student/elev etc.) 


