Testing av ansatte i svinenæringen for antibiotikaresistente gule
stafylokokker (LA-MRSA)
Arbeidsgiver (NN) anser det som nødvendig å bidra til arbeidet med å redusere faren
for å innføre og spre smitte av antibiotikaresistente gule stafylokokker (LA-MRSA) i
svinenæringen. Bakgrunnen for dette er blant annet som følge av funnene av LAMRSA i ulike svinebesetninger i Norge de senere årene, se rundskrivet fra Helse- og
omsorgsdepartementet datert 11. mars 2015:
https://www.regjeringen.no/contentassets/63cc6c4c18bd4908b87820ac2b22817e/r
undskriv_i2-15_mrsa.pdf
Hos oss har vi derfor rutiner for testing av ansatte svinerøktere.
En arbeidsgiver kan iverksette kontrolltiltak og gjennomføre medisinske
undersøkelser av arbeidstakere i samsvar med bestemmelser som finnes i lov og
avtaleverk. Hjemlene arbeidsgiver har benyttet for å kunne gjennomføre testing av
ansatte svinerøktere i dette tilfellet, er arbeidsmiljøloven § 9-1 og § 9-4. Arbeidsgiver
anser vilkårene for slik testing som oppfylt; Testingen er nødvendig for å verne liv
eller helse, i tillegg til at undersøkelsen har saklig grunn i virksomhetens forhold og
anses ikke å innebære en uforholdsmessig belastning for den enkelte arbeidstakeren.
Det gjøres oppmerksom på at de opplysningene som mottas som følge av denne testingen
vil behandles i hht. Personopplysningslovens bestemmelser.
Nedenfor følger en oversikt over hvilke ansatte som skal la seg teste av LA-MRSA, når de
ansatte må testes, hvordan testingen foregår …… :
Ansattegrupper: ….
I hvilke tilfeller testing må gjennomføres: ….

Gjennomføring av testingen: ...

Oppfølgning ved positive funn: …..
Om hvorvidt vilkårene i § 9-1 og § 9-4 i arbeidsmiljøloven vil være oppfylt, vil bero på hva det
er du fyller inn der vi har lagt inn "…….." Eksempelvis kan det være en uforholdsmessig
belastning for arbeidstakeren å bli testet for LA-MRSA mange flere ganger enn det som
anses nødvendig og tilstrekkelig for å oppnå formålet. Det vil derfor være av sentral
betydning hva det er du skriver under de enkelte overskriftene. Du må med andre ord hele
tiden tenke på vilkårene i § 9-1 og § 9-4 når du fyller ut denne teksten.

