MRSA OK program 2016 med muligheter for ekstra prøvetaking i
avlsbesetninger og purkeringnav
Mattilsynet har i to år hatt et nasjonalt overvåkningsprogram for den husdyrassosierte,
antibiotikaresistente bakterien LA- MRSA hos svin. Hensikten er å begrense utbredelsen av
varianter som er av folkehelsemessig betydning.
Overordnet målsetting er å holde norsk svinepopulasjon fri for MRSA og på den måten
unngå smitte til mennesker. Overvåkningens formål er derfor å identifisere MRSA-positive
besetninger med tanke på sanering.
Vi ønsker å ha fokus på smitteforebyggende tiltak. Erfaringene siste året har vist at to tiltak
ser ut til å være viktigere enn andre - tidlig oppdagelse av smitte og testing av personer som
røkter dyrene for forhindre at folk smitter dyrene.
Vi ser at konsekvensene er store hvis man får smitten inn i avlsbesetninger. Ved å teste
oftere håper vi å kunne oppdage smitten tidligere og dermed redusere konsekvensene.
Avlsbesetninger og purkeringnav
I 2016 vil Mattilsynet teste alle foredling-, formeringsbesetninger og purkeringnav to
ganger i løpet av året. Dette vil foregå i 1. og 3. tertial. Bruksbesetninger med mer
enn 10 purker blir testet én gang i løpet av året.
Frivillig prøvetaking en 3. gang
Avlsbesetninger og purkeringnav som ønsker det, kan testes en ekstra gang. Det må
skje i 2. tertial, mellom Mattilsynets testing i 1. og 3. tertial.
Selve prøvetakingen vil eier selv måtte organisere, men Mattilsynet vil sende ut
nødvendig utstyr og betale for analysene. Mattilsynet oppfordrer produsentene til å
benytte anledningen til å få tatt prøver også i 2. tertial. Dette støttes av KLF, Nortura,
Norsvin og Helsetjenesten, som vil kontakte den enkelte besetning om praktisk
gjennomføring.
Dersom det tas prøver i 2. tertial, bør prøvetakingen legges til midt mellom de to
planlagte i første og tredje tertial – altså 4 mnd. etter uttaket i første tertial.
Også analyseresultatene fra de eieruttatte prøvene inkluderes i OK-programmet.
Mattilsynet får resultatet og varsler produsenten om dette. Er noen av disse prøvene
positive vil resultatene måtte bekreftes med ny prøver tatt av Mattilsynet før et
eventuelt vedtak om sanering vil bli gjort.
Når det gjelder MRSA-testing av personer som steller dyr, har Mattilsynet i samarbeid med
Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet og næringen laget anbefalinger til hvem som bør
teste seg.
Informasjonen finner du på Mattilsynet.no:
http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/MRSA/

