Kjeld Hansen, journalist, Tåstrupvej 31, 4672 Klippinge. Tlf. 56522270. Mail:
kjeld@baeredygtighed.dk

22. juni 2012

Til
Statens Serum Institut
Overlæge Robert Skov
Artillerivej 5
2300 Købehavn S

Vedr. udtalelse på vegne af SSI til Fødevareministeriets Klagecenter, sagsnr. 15169
Du har på vegne af SSI redegjort for påstanden om generel stigmatisering af MRSA398smittede borgere i det danske samfund. Din redegørelse har haft afgørende betydning for
Fødevareministeriets afslag på vores anmodning om aktindsigt i de MRSA398-inficerede
agrovirksomheder. Med henblik på klagesagens videre behandling i forhold til Folketingets
Ombudsmand skal vi anmode dig om snarest at besvare nedenstående spørgsmål samt
dokumentere dine generelle påstande i redegørelsen.
1. Er det korrekt, at SSI ikke selvstændigt har noget specifikt kendskab til konkrete
tilfælde af stigmatisering som resultat af smitte med MRSA398? Hvis nej, bedes du
dokumentere disse tilfælde.
2. Er det korrekt, at nedenstående otte påstande (se bilag 1) om konsekvenser af
offentliggørelse af konstateret MRSA398-smitte udelukkende stammer fra en
mailkorrespondance med een sygeplejerske ved Region Nordjylland? Hvis nej, bedes du
dokumentere, hvilke andre kilder der er anvendt, herunder hvilke eksempler der
stammer fra Region Nordjylland, og hvilke der stammer fra andre regioner.
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3. For hver af de otte påstande (se bilag 1) bedes du dokumentere tid og sted og antal
hændelser, disse påstande bygger på. For eksempel bør det kunne oplyses, hvor og i
hvor mange tilfælde "Børnehavepersonale undgår kontakt med børn, hvor en eller
begge af forældrene arbejder med svin", og på samme bedes du oplyse virksomhedens
navn, tidspunkt og størrelsen af det påståede tab bag påstanden om ”Mistede kunder
og dermed mistet omsætning”, således at samtlige påstandes generelle karakter kan
afprøves konkret.
Det fremgår af din mailkorrespondance med Gitte Ortved Bjerager af 22. maj 2012, som vi er
bekendt med (se link her:

http://www.aabenhedstinget.dk/nyside/wp-

content/uploads/2012/06/pesticid006.pdf), at du tilsyneladende bygger din besvarelse på en mail
fra sygeplejerske Tinna Ravnholt Urth fra Region Nordjylland. Denne mail bedes fremsendt in
extenso.

Med venlig hilsen
Kjeld Hansen
Nils Mulvad

Kopi til:
Fødevareministeriets Klagecenter
Ombudsmanden
www.aabenhedstinget.dk
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Bilag 1
Udtalelse på vegne af SSI til Fødevareministeriets Klagecenter, sagsnr. 15169, 29.
maj 2012

"På baggrund af ovennævnte udtalelser fra ombudsmanden har Fødevareministeriets Klagecenter bedt
Fødevarestyrelsen om yderligere at præcisere og redegøre for påstanden om stigmatisering af borgere i det
danske samfund, og hvilke negative konsekvenser man tidligere har oplevet.
På den baggrund har Fødevarestyrelsen rettet henvendelse til Statens Serum Institut, der oplyser følgende
konsekvenser af tidligere offentliggørelse af besætninger med konstateret MRSA:
- Negativ omtale på den lokale tv-station
- Mistede kunder og dermed mistet omsætning
- Medarbejdere der siger op ved konstateringen af MRSA hos en kollega, fordi de føler sig truet på helbredet
og dermed kan forlade arbejdspladsen med øjeblikkelig virkning
- Ansatte, der kommer fra gårde med MRSA, har vanskeligt ved at få job på gårde, hvor der ikke er
konstateret MRSA
- Ægtefæller til besætningsejere bliver moppet på deres arbejdspladser, hvor fx kollegaer ikke vil røre ved
samme telefoner, før der er sket afspritning pga. frygten for at blive smittet. Der er også konstateret tilfælde,
hvor medarbejdere ikke vil sidde ved siden af den pågældende, selvom vedkommende er testet negativ.
- Forespørgsler fra børnehaver vedrørende forholdsregler når forældrene til et barn arbejder i en
svinebesætning
- Børnehavepersonale undgår kontakt med børn, hvor en eller begge af forældrene arbejder med svin
- Undersøgelser på sygehuse viser, at isolerede patienter har signifikante mindre kontakter med
plejepersonale, og at der er flere utilsigtede hændelser dvs. professionelt uddannet personale er bange for at
have kontakt med patienter, som er smittet med bestemte mikroorganismer
Derudover udtaler Statens Serum Institut, at en del svineproducenter ikke ønsker at blive undersøgt, da man
er bange for positivt fund, som får konsekvenser for gårdens sundhedsattest, ligesom man er bange for, at
oplysningerne bliver lækket til pressen. Der er visse indikationer for, at mange af de oplysninger, som
tidligere er blevet lækket, er sket via sundhedsvæsenet, hvilket dermed sår tvivl og usikkerhed om
tavshedspligten. En sådan usikkerhed kan medføre, at besætningsejere ikke længere søger lægehjælp ved
sygdom pga. frygten for konstateringen af MRSA."
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