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Når du har fått påvist MRSA din pelsdyrgård

Hva er MRSA?
MRSA er gule stafylokokkbakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika
(meticillinresistent Staphylococcus aureus). Bakteriestammer som lett spres til dyr kalles
dyreassosiert MRSA (LA-MRSA). Norge er et av de landene i verden med lavest forekomst
av MRSA hos både mennesker og dyr.
Norske myndigheter forsøker å hindre at MRSA etablerer seg i svinebesetninger, slik at
dyrene ikke blir et reservoar som kan smitte til mennesker. Som del av dette arbeidet er det
viktig å ha oversikt over MRSA hos eventuelle andre dyrearter.
Når denne bakterien påvises i pelsdyrgårder, følger Mattilsynet opp for å hindre at den
etablerer seg og spres videre. Tiltakene i pelsdyrgårder er ikke like tiltakene som gjøres i
svinebesetninger. God hygiene og eventuelt avliving av enkeltdyr vil kunne være aktuelle
tiltak.
Det er viktig å følge råd om smittebeskyttelse for å hindre at personer blir smittet av dyrene,
og forhindre at personer tar med seg smitte ut av besetninger.
Hva betyr det for deg?
Kunnskap om smitte fra mink til menneske, og motsatt, er mangelfull. Folkehelseinstituttet
(FHI) anbefaler at alle røktere, samt de som bor på gårder der MRSA påvises på mink,
testes for MRSA. Dette gjør du hos fastlegen din. Det er gratis å ta prøven og du får svar i
løpet av en uke. På bakgrunn av erfaringene og resultatene fra kartleggingen i minkgårder vil
FHI komme med permanente råd.
Hva skjer i besetningen?
Mattilsynet vil pålegge restriksjoner på besetningen.
Det betyr konkret:



Du kan ikke selge livdyr mens besetningen er pålagt restriksjoner.
Dyr kan avlives og sendes til pelsing som vanlig.





Mattilsynet kan pålegge deg å gjennomføre tiltak i besetningen for å bli kvitt
bakterien.
Mattilsynet vil ta nye prøver for å få oversikt over utbredelse av bakterien, og for
senere å kunne se på effekt av eventuelle tiltak.
Når de oppfølgende prøvene av dyrene ved to påfølgende prøveuttak er negative,
oppheves restriksjonene.

Hva må du gjøre selv?
Det er viktig å begrense ferdsel i besetningen. Du er ansvarlig for at alle som skal inn i
besetningen har fått informasjon om smittevern og smitteverntiltak.
Informer pelsingssentral om funn av LA-MRSA-positive dyr.
Bruk smittesluse og sørg for at det er hensiktsmessige oppsamlingsmuligheter for
engangsovertrekk som besøkende har benyttet.
Følg råd om smittebeskyttelse:


MRSA-råd om smittebeskyttelse til pelsdyroppdrettere

Annen informasjon:
 Informasjon om testing og behandling av MRSA hos mennesker

