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Kasre Rikke,
De forskellige oplysninger stammer fra 2008 og til nu.
Mvh Kristina

Fra: Rikke Susanne Bastian (FKC)
Sendt: 23. maj 2012 15:23
Til: Kristina Skov Olsen (FVST)
Emne: SV: MRSA
.Kasre Kristina
Ved du hvornar nedenstaende erfaringer rent tidsmasssigt stammer fra?
Mvh
Rikke
Fra: Kristina Skov Olsen (FVST)
Sendt: 23, maj 2012 09:41
Til: Rikke Susanne Bastian (FKC)
Emne: VS: MRSA
Kaare Rikke,
Jeg videresender dig her mail, som vi har modtaget fra overlasge Robert Skov fra Statens Serum Institut, som har talt
med hygiejnesygeplejerske Tinna Urht i Region Nordjyiland, som bidraget med nedenstaende.
Mvh Kristina

Fra: Robert Leo Skov [mailto:RSK@ssi.dk]
Sendt: 22. maj 2012 15:23
Til: Gitte Ortved Bjerager (FVST); Tove R0nne
Cc: Kristina Skov Olsen (FVST); Justin C. Ajufo (FVST); Tinna Ravnholt Urth / Region Nordjyiland (tru@rn.dk)
Emne: SV: MRSA
Kasre Gitte
Personligt har Jeg ikke specielt kendskab til direkte stigmatisering etler konsekvenser
Men jeg ved at det gav aniedning tii en del spm i lokatsamfundet omkring den 1. gard vi fandt positiv - og var saerdeles
negativt at biive haerigt ud af den regionale tv Station
Jeg har desuden forespurgt hos Tinna Urht i Region Nordjyiland som har bidraget med f0lgende
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I forbindelse med den sidste offent!igg0relse pa Aabenhedstingel af garde med MRSA fik det den konkrete effekt, at
begge de nordjyske garde mistede kunder og enkeite ansatte sagde op At miste kunder kan vsere katastrofalt, nar der i
forvejen er r0de tal pa bundiinjen. At de ansatte siger op, er ret problematisk, fordi fagforeningen (3F) toiker regierne
saledes, at hvis man f0ler sig truet pa sit helbred, kan man forlade arbejdspladsen med 0jeblikkelig virkning og A-kassen
udbetaler dagpenge fra dag et. Vi har en landmand, der oplevede at 3 ansatte opsagde deres stilling samme dag, som
MRSA blev konstateret hos en anden ansat, og landmanden havde meget vanskeligt ved at fa passet sine svin i en
periode.
Ansatte der kommer fra MRSA-positive garde har vanskeligt ved at fa job pa ikke-MRSA-konstaterede garde.
Flere aegtefaaller til svineproducenter er blevet moppet pa deres arbejdsplads, fx ville kollegaer bla. ikke rare ved
telefonen, f0r svineproducentens aegtefaelle havde sprittet telefonen af, og koilegaerne ville i det hele taget ikke sidde ved
hende.... Hun var for 0vrigt testet negativ!
B0rnehaver ringer og sp0rger til forholdsregler, nar mor eller far arbejder med svin. Det er de gode bernehaver, som
sp0rger. Resten n0jes med at ga i en stor bue udenom barrtet. Vi ved fra unders0gelser pa sygehuse, at isolerede
patienter har signifikante fasrrer kontakter med plejepersonale, og der er flere utiisigtede hasndelser - altsa professionelt
uddannet personale er bange for at have kontakt med patienter, som er smittet med besternte mikroorganismer. Der er
ikke noget der tyder pa, at det forholder sig anderiedes pa skoler, i b0rnehaver og pa arbejdspladser, og med den megen
medieomtale er der en udbredt viden om, at svineproducenter har noget fydafojda, som man ikke 0nsker at blive smittet
med.
Jeg har talt med en del svineproducenter, som ikke 0nskede at blive unders0gt, fordi de er bange for, at et positivt fund
far konsekvenser for deres gardens sundhedsattest, og at garden blive offentliggjort pa nettet som i eksemplet fra
Aabenhedstinget. Mange af de opiysninger, som blev iagt ud pa nettet dengang kunne tydede pa, at det var ansatte i
sundhedsvaesenet, der havde laagget opiysninger om MRSA-positive patienter. Hvis der kommer tvivi om vores evne til at
overholde tavshedspligten, vil det fa alvorlige konsekvenser for landmaendendes helbred, fx ved at de ikke t0r ga til laage,
hvis de far en infektion, af frygt for at der bliver konstateret CC398. Altsa HfV-probiematikken om igen - skal vi oplyse
hvor man kan Wive smittet, eller skal vi oplyse om forhoidsregier.
Mange, hilsner
Robert
Fra: Gitte Ortved Bjerager (FVST) [mailto:GORB@fvst.dk]
Sendt: 21. maj 2012 15:29
Til: Tove R0nne; Robert Leo Skov
Cc: Kristina Skov Olsen (FVST); Justin C. Ajufo (FVST)
Emne: MRSA
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Kaere Tove og Robert,
I forbindelse med en MRSA aktindsigts begaaring.som F0devarestyrelsen har faet, pr0ver vi at se om vi kan finde en form
for dokumentation for de negative konsekvenser, som opiysninger om MRSA ved tidligere lejligheder har haft for
besaetningsejeren, familie mv. som kan bruges til at underbygge hensynet til at undga stigmatisering med.
Taenkte om I har noget I kan bidrage med til det?
Det beh0ver selvf0lgelig ikke vasre m0ntet pa besternte personer eller indeholde person f0lsomme informationer.
I ma meget gerne saette Kristina Skov Olsen (kriso@fvst.dk) pa i kopi nar du svarer mig, da jeg ikke er her sa meget.
Mange hilsner
Gitte
Direkte: 7227 6599

C-itte Bjerager
Cand. Sclent
Foder- og F0devaresikkerhed
Tlf. +45 7227 6900
E-mail:

Ministeriet for F0devarer, Landbrug og Fiskeri
F0devarestyrelsen
Stationsparken 31, 2600 Glostrup
Hjemmeside: www.fvst.dk
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