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Instruks for prøvetagning ved udredning for MRSA (Methicillin resistente Staphylococcus aureus) hos personer på plejehjem og lignende institutioner

Materialer til prøvetagning:
 Podepinde og prøveglas (eSwab).
 Blå prøvesedler.
 Evt. urinprøvesæt Monovette.
 Evt. ekspektorat æsker.
Materialet rekvireres på Klinisk Mikrobiologisk Afdelings hjemmeside ved at følge dette link:
https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/Klinisk-Mikrobiologisk-Afdeling/Raadgivning-ogpraktisk-information/Documents/Bestillingsseddel.pdf
Procedure for håndtering af podepind og prøveglas (eSwab):
 ”Børsten” på podepinden må ikke berøres.
 Efter podning placeres podepinden forsigtigt i prøveglasset – uden at ramme ydersiden eller kanten af prøveglasset.
 Væsken i prøveglasset må ikke hældes ud – det er et transportmedie.
 Podepinden føres helt ned i bunden af prøveglasset inden podepinden knækkes over prøveglassets kant. Herefter sættes låget på.

Den røde streg på podepinden viser, hvor podepinden skal knækkes over
prøveglassets kant.

”Børsten” må ikke
berøres. Det er den
del, der skal podes
med.

Prøveglas med
transportmedie.

Der skal som minimum podes fra næse, svælg og perineum. Hvis personen har sår, eksem, fremmedlegemer eller tegn på infektion fra andre lokalisationer, skal der suppleres med podninger herfra.

Procedure for prøvetagning:
Podning fra næse (én podepind)
 Podepinden føres med et fast tryk rundt et par gange på indersiden af næsefløjen – max. 1
cm op i næsen.
 Der podes fra begge næsebor med samme podepind.
Podning fra svælg (én podepind)
 Podepinden føres ned til først den ene tonsil og derefter den anden tonsil med samme
podepind. Podepinden føres med et fast tryk rundt på tonsillerne – kan hos nogle personer
virke ubehageligt og udløse brækreflekser.
Podning fra perineum
 Podepinden føres med et fast tryk på langs og tværs rundt på huden mellem genitalia eksterna og anus.
Podning fra sår, eksem, pus, ekspektorat, urin, stomi og/eller fremmedlegemer
 Ved sår føres podepinden ind under sårskorpens kant, eller sårskorpen løftes af, og der
podes fra sårbunden. Der anvendes én podepind til hvert sår.
 Ved eksem podes fra den afficerede hud – også selv om der ikke aktuelt er infektion. Der
anvendes én podepind.
 Hvis der er pus i sår, øje, eller øre tages en prøve heraf. Der anvendes en podepind pr.
lokalisation.
 Ved fremmedlegemer (f.eks. dræn, sonde og katetre) podes fra indstiksstedet.
 Hvis der er en stomi, skal der tages en prøve fra hudkanten af stoma.
 Hvis der er symptomer på pneumoni eller produktiv hoste, skal der tages et ekspektorat,
der opsamles i opsamlingsboks med gult skruelåg.
 Hvis der er symptomer på urinvejsinfektion eller der ligger et urinvejskateter, skal der tages
en urinprøve, der opsamles i Monovette prøveglas.
Udfyldelse af blå prøveseddel
 Der skal udfyldes én prøveseddel pr. prøveglas.
 Label fra prøveseddel skal sættes på langs af prøveglasset.
Prøvesedlen udfyldes med:
1. Den praktiserende læges ydernummer samt navn og evt. adresse.
2. Kliniske oplysninger fx MRSA screening i forbindelse med smitteopsporing, udbrud eller
kontrolpodning.
3. Husk at skrive, hvis personen er i antibiotisk behandling og med hvilket præparat.
4. Patientnavn, cpr. nummer, prøvedato og adressen på den institution/afdeling, hvor prøven
er taget.
5. MRSA – NB: Kun et kryds pr. prøveseddel.
6. Hvis afkrydsningsfeltet ”andet” benyttes skal ”andet” i det blanke felt ovenover udfyldes
med lokalitet.
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Label fra prøveseddel skal
sættes på langs af prøveglasset.

1. Praktiserende læges ydernr., navn og adresse.

5. Kun et kryds pr. seddel.
6. Hvis feltet andet afkrydses, skal feltet andet ovenover også udfyldes med det
aktuelle prøvemateriale, der
kan være urin, ekspektorat,
stomi eller lign.

2. Kliniske oplysninger kan være
screening ifm. smitteopsporing
eller smitteudbrud.

4. Prøvedato, patientnavn, institutionens
navn og patientens CPR nr.

3. Husk at skrive, hvis personen får
antibiotika og hvilket præparat.

Opbevaring af prøver
Prøverne opbevares på køl indtil forsendelse.
Forsendelse af prøver
 Prøver kan afleveres på opsamlingssteder i kommunen, jf. skrivelse udsendt til alle plejehjem/institutionsledelser d. 2/10-17.
For oplysninger om opsamlingsstederne, som indgår i Regionens kørselsordning, kontakt
Region Hovedstaden - Enhed for Logistik & Forsyning tlf. 38 66 69 00.


Alternativt med post til:
Hvidovre Hospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, afsnit 445,
Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.
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