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Informasjonsskriv angaende nye regler
for smittevern i svinebesetninger
I februar i år ble det vedtatt ny forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse
antibiotikaresistente bakterier hos svin.
Trykk her for å åpne forskriften på lovdata.
Forskrifta innebærer krav til at personer som kan ha vært utsatt for smitte med resistente
bakterier skal bruke beskyttelsesutstyr fram til de er testet for mulig smitte hos lege. Plikt til
å bruke beskyttelsesutstyr og gjennomgå testing omfatter personer som har kontakt med
levende svin, eller oppholder seg i bygninger eller på arealer der svin holdes. I praksis vil det
omfatte alle som bor og/eller arbeider på en gård med svin.

Følgende kriterier innebærer at man må bruke beskyttelsesutstyr og la seg teste hos lege:
Personer som i løpet av de siste 12 månedene har:
-

hatt kontakt med et dyr som denne visste var positiv for antibiotikaresistente
bakterier eller senere fått kunnskap om at dyret var positivt under kontakten

-

besøkt eller arbeidet i husdyrbesetning i utlandet

-

vært innlagt på helseinstitusjon, fått tannbehandling eller gjennomgått omfattende
helseundersøkelse, i utlandet

-

arbeidet som helsearbeider i utlandet

-

arbeidet som helsearbeider i utlandet

-

oppholdt seg mer enn seks uker sammenhengende i utlandet

-

testet positivt for antibiotikaresistente bakterier

Merk at det særlig er kontaktpunkt med utlandet som innebærer smitterisiko. I praksis vil
alle utenlandske arbeidere som bor eller jobber på en gård med svin, ha plikt til å la seg
teste. Det samme gjelder for personer som har oppholdt seg lengre tid i utlandet, eller
kommet i kontakt med mulig smitte med resistente bakterier på annen måte. Er man usikker
på om man skal la seg teste etter kriteriene eller ikke – så skal gjennomgå testing. Det er
bedre å teste en gang for mye enn en gang for lite. Slik test er gratis.
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Testing:
Testing skjer hos fastlege. Kontakt derfor lokalt legekontor for testing. Slik testing er gratis
og dekkes fullt av trygden. Grunnen til at dette er gratis er at slik testing er viktig for å hindre
smitte og utbredelse av resistente bakterier i Norge. Det gjelder både smitte blant
svinebesetninger spesielt, men også i samfunnet generelt ettersom bakterier fra svin kan
smitte over til mennesker. Det er derfor viktig at gårdbrukere med svinebesetninger følger
opp dette regelverket og sørger for at de selv og eventuelle medarbeidere bruker
beskyttelsesutstyr og lar seg teste. Nå som slik undersøkelse er gratis bør også terskelen for
å gjennomføre dette være lav.
Ved spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med kommuneoverlegen.
Anders Brabrand
Kommuneoverlege Øyer, Sør-Fron og Nord-Fron
Tlf. 990 45 124. E-post: anders.brabrand@oyer.kommune.no / anders.brabrand@sorfron.kommune.no / anders.brabrand@nord-fron.kommune.no

