
Smittet med husdyr-MRSA
- hvad betyder det for mig?

Få mere at vide på ssi.dk/mrsa

Lad ikke husdyr-MRSA begrænse dig    

Husdyr-MRSA infektioner kan behandles
Husdyr-MRSA er en multiresistent stafylokok bakte-
rie, men den er ikke resistent overfor alle typer 
antibiotika. Infektioner med 
husdyr-MRSA opstår hyppigst 
i sår og rifter i huden. 

Når du arbejder med levende svin, er der stor risiko for, at du er smittet med husdyr-MRSA. De 
fleste mærker ikke noget til det, og bliver ikke syge af at have bakterien på sig – de er raske 
smittebærer. Men uanset om du er rask smittebærer, eller har en husdyr-MRSA infektion, så kan 
der ske smitte til andre. Derfor vil du opleve situationer, hvor der tages særlige forholdsregler.  

I min hverdag

Hvis jeg skal på hospitalet

Selvom du har husdyr-MRSA, kan du 
fortsætte dit sociale liv som hidtil, fx 
dyrke idræt, deltage i mødregrupper og 
børnefødselsdage. Du kan også gå på 
arbejde og hente børn i skole og dag-
institution.

Er du i behandling for en husdyr-MRSA infektion, 
skal du være særlig opmærksom på din hygiejne. 
Der kan - ligesom ved andre infektionssygdomme – 
være aktiviteter, som du bør gøre anderledes. Det 
vil din læge informere dig om.

Hvordan slipper jeg af med husdyr-MRSA?
I langt de fleste tilfælde kan husdyr-MRSA fjernes 
ved en 5 dages behandling, hvor du vasker dig 
med desinficerende sæbe og bruger en særlig 
salve i næsen. 
Så længe du arbejder med levende svin, og derfor 
er udsat for smitte, vil du dog kun i særlige tilfælde 
blive tilbudt behandlingen (fx ved graviditet og 
større operationer). 

Jeg er gravid – hvad gør jeg? 
Hvis du er gravid, bliver du tilbudt 
en  MRSA test ved første besøg 
hos lægen eller jordemoderen, og 
når du går fra på barsel.
Hvis den sidste test viser, at du har 
husdyr-MRSA, bliver du tilbudt en 
behandling, der i de fleste tilfælde 
kan fjerne bakterien. 

Uanset om du har brækket benet, har 
fået en hjernerystelse eller har en 
husdyr-MRSA infektion, så vil du få en 
enestue, og personalet vil bl.a. tage 
engangsdragter og handsker på, når 
de skal ind til dig. Alt sammen for at 
forebygge, at andre patienter bliver 
smittede.  

JA MRSA-test
Hvis en test viser, at du har husdyr-
MRSA, skal du fortsætte med at 
være på enestue. Hvis du ikke har 
husdyr-MRSA, vil dit videre forløb 
på hospitalet være som alle 
andres.

På hospitalet, er det nødvendigt at forebygge, at husdyr-MRSA spredes til de andre patienter. Personer, der i 
forvejen er syge og har nedsat immunforsvar, er nemlig særlig udsat for infektioner. Af samme grund bliver 
alle, der skal indlægges, spurgt om de har kontakt til svin.

Arbejder du med 

svin, eller deler du 

bolig med en, der 

arbejder med 

svin?

JA    Nej

Du har præcis samme ret 
til og krav på sundheds-
ydelser som alle andre.


