
 

 

 

 

BÆRUM KOMMUNE 
FOLKEHELSEKONTORET 

  

 

Benyttes til undersøkelse på tarmpatogene bakterier, parasitter og virus i fæces: 
Salmonella, Shigella, Yersinia og Campylobacter m.m. 
Cryptosporider, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia 
Virus (Rota-, Adeno-, Entero- og Norovirus) 
Prøven bør sendes samme dag som den er tatt, evt. oppbevares i kjøleskap for så å sendes neste dag.  
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Mage-Tarm infeksjoner // GIARDIA utbrudd i Bærum 
 
Det nye nasjonale registreringsverktøyet «Sykdomspulsen» baseres på 
KUHR-data fra fastleger. Den viser at det i Bærum i uke 28 – 34 var flere 
konsultasjoner for mage-tarm infeksjoner enn gjennomsnittet for de siste fem 
årene.  
Vi har hatt et utbrudd av Giardia Lamblia der 10 personer knyttet til samme 
smittekilde er identifisert. Det er sannsynlig at smitte blant annet har skjedd i en 
familiebarnehage. Av hensyn til smitteoppsporing og smittebegrensing minnes 
det om at det er viktig med rask MSIS melding fra legen. Prøve innsendes på 

Cary Blair med spørsmål om Giardia. http://ehandbok.vestreviken.no/document/34294  

 
 Vestre Viken:    ∑-FECAL TRANSWAB  

Liquid Cary Blair (MWE)transportmedium for fæcesprøver til  påvisning av  
tarmpatogene bakterier, parasitter og virus 
Prøvetakningspensel knekkes mot kanten av prøverøret 

 
 
 
 

Fürst 
        Ved PCR er det tilstrekkelig med én prøve. 

(Ved mikroskopisk analyse anbefales det å undersøke 3 prøver)  tatt med minst 1 døgns 
mellomrom. 

Til PCR: Feces - FecalSwab (Cary Blair transportmedium) -grønn 
propp (ved behov for også å lete etter tarmpatogene bakterier og 
virus kan både bakterieanalysene, virusanalysene og 
protozoanalysene gjøres på samme glass).  
Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B. 

 
Rubella testing av gravide 
 
Gravide som har fått to doser MMR behøver ikke testes. Heller ikke de som 
bare har fått en dose - da er anbefalingen å heller gi andre dose MMR. 
 
 Gravide som ikke er vaksinert eller har usikker vaksinasjonsstatus testes med 
antistoffmåling: 
 > 10 IU/ml: beskyttet 
 > 5 IU/ml < 10 IU/ml: gi 1 dose MMR 
 < 5 IU/ml: gi 2 doser MMR 

Nytt fra smittevernoverlegen  
Sept 2017 

http://ehandbok.vestreviken.no/document/34294


 

 God høst! 

     Bjørg T. Dysthe 
Smittevernoverlege 

Folkehelsekontoret, Bærum Kommune 

bjorg.dysthe@baerum.kommune.no 

eller telefon 6750 3206 / 91516885  
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