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ESBL screening (e-swab)
U61 Rektalpensel, beboer
U61 Rektalpensel, ansatt

MRSA screening (e-swab)
Beboer
U41 Sekret fra vestibulum nasi
U40 Sekret fra svelg/tonsiller
U42 Sekret fra perineum
U45 Sårsekret
Lokalisasjon:...............................
U46 Annet, spesifiser
Lokalisasjon:...............................

Ansatt
U41 Sekret fra vestibulum nasi
U40 Sekret fra svelg/tonsiller
U45 Sårsekret
Lokalisasjon:...............................
U46 Annet, spesifiser
Lokalisasjon:...............................

VRE screening (e-swab)
U60 Rektalpensel, beboer
U60 Rektalpensel, ansatt
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Prøvetaking
Prøver sendes inn kun etter avtale med laboratoriet.
Ring teamleder på mikrobiologisk avdeling på telefon: 22 90 95 17.
Teamleder må kontaktes ca. 1 uke før screening er planlagt.
Ca. antall prøver og kontaktperson på institusjonen, inkludert
telefonnummer, må oppgis.
Pensler, transporthylser og rekvisisjoner kan bestilles på
www.furst.no, eller ved henvendelse til Fürst.
Det er tilstrekkelig med 1 rekvisisjon pr. beboer eller ansatt.
Bruk riktig etikett etter lokalisasjon.

ESBL OG VRE
Beboer/ansatt: Penselprøve fra rektum. Det må være synlig feces på
rektalpenselen.
En rektalpensel holder til utførelse av både ESBL- og VRE screening.

MRSA
Det skal tas 1 penselprøve fra hver lokalisasjon, som beskrevet i
punktene nedenfor.
Beboer: Ytterst i hvert nesebor (med samme pensel),
svelg/tonsiller, perineum.
Ved behov: Sår/eksem/ferske arr eller andre defekter i huden,
innstikksteder for fremmedlegemer.
Ved permanent urinveiskateter tas det urinprøve i tillegg.
Ansatt: Ytterst i hvert nesebor (med samme pensel), svelg/tonsiller,
sår/eksem/ferske arr eller andre defekter i huden.

For mer informasjon, se Folkehelseinstituttets MRSA-veileder og oppdatert informasjon om ESBL og VRE på www.fhi.no
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Velg riktig etikett. I tvilstilfelle velges etikett merket diverse.

