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Endret diagnostisk strategi
MRSA referanselaboratorium har som tidligere annonsert (se «Viktig informasjon fra MRSA
referanselaboratorium – Desember 2017») fra 1. januar i år endret diagnostisk strategi. Dette
medfører at vi utfører spa-typing på utvalgte stammer etter følgende prioriteringsliste:










Alle infeksjoner
Invasive isolater
Isolater fra inneliggende pasienter på sykehus og sykehjem
Isolater fra helsearbeidere
Stammer relatert til utbrudd
Gravide
Isolater fra personer med tilknytning til dyrehold
o Bosted på gård eller yrkesmessig dyretilknytning (bonde, røkter, veterinær, arbeid i
dyretransport eller på slakteri)
Stammer med uttalt multiresistens eller spesielle resistensprofiler (f.eks. resistens mot
linezolid eller vankomycin)

Liste over hvilke stammer som prioritertes for spa-typing finnes også på våre hjemmesider. I tillegg
utfører vi spa-typing av ca. 30 tilfeldig valgte stammer per måned (totalt ca. 350 stammer per år).
Etter omlegging av diagnostisk strategi, har vi per 22.05.18 analysert 952 MRSA stammer. Av disse
ble 441 av stammene (46,3 %) prioritert for spa-typing, og i tillegg ble 145 stammer (15,2 %) tilfeldig
utvalgt for spa-typing. Totalt ble dermed 586 (61,5 %) av alle mottatte stammer spa-typet.
For å kunne vurdere om stammene skal spa-types, er vi avhengig av å motta relevante opplysninger
fra innsenderlaboratoriene. Vi ønsker derfor å fortsette praksisen med å motta kopi av
primærrekvisisjonen eller at opplysninger gitt på primærrekvisisjonen påføres kommentarfeltet på
vår rekvisisjon. Dersom man etter innsendelse av et isolat får informasjon som tilsier at stammen
burde vært spa-typet, er det selvfølgelig mulig å kontakte oss for å få dette utført.
Omlegging av strategi berører ikke konfirmasjon av MRSA. Alle tilsendte stammer vil fortsatt bli
bekreftet som MRSA med mecA- og spa-PCR, samt PCR for PVL.

Ny fagansvarlig bioingeniør
Anette Skjærvik er ny fagansvarlig bioingeniør ved MRSA referanselaboratorium f.o.m. 12.06.18. Hun
kan nås på telefonnummer 72821489 eller per mail: anette.skjervik@stolav.no.

Kontaktinformasjon
Vi minner om at referanselaboratoriets telefonnummer for prøvesvar og generelle henvendelser er
72573283. Telefonnumre og mailadresser finnes på våre hjemmesider under «Kontakt».
Vi minner om at siste versjon av rekvisisjonen til MRSA referanselaboratorium finnes på våre
hjemmesider og at vi gjerne ønsker rekvisisjonen tilsendt ensidig.
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