Olafiaklinikken

KONTROLLSKJEMA FOR MRSA/ESBL/VRE – Motstandsdyktige
bakterier
NAVN

MÅ fylles ut av ALLE som skal til konsultasjon ved Olafiaklinikken
For å forhindre forekomst av meticillinresistente bakterier (MRSA), Extended spectrum betalactamase (ESBL)
og Vancomycinresistente enterokokker (VRE) i poliklinikken, som kan gi våre pasienter unødig infeksjoner,
ber vi deg svare på noen spørsmål:
Har du i løpet av de siste 12 måneder:
 Oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden? (Norden = Danmark,
Finland, Island, Norge og Sverige)
 Hatt over en times behandling hos lege/tannlege i primærhelsetjenesten utenfor Norden
eller ved poliklinikk/sykehus?
 Oppholdt deg i flere timer som pårørende/besøkende på sykehus utenfor Norden


Arbeidet på sykehus eller ved legekontor utenfor Norden?



Oppholdt deg på barnehjem/flyktningsleir utenfor Norden eller på asylmottak i Norge?



Tidligere vært smittet med MRSA, ESBL eller VRE?



Bodd sammen med, vært pårørende til eller stelt pasienter som er/har vært smittet med
MRSA, ESBL eller VRE?
Arbeidet ved eller vært innlagt i sykehjem/andre institusjoner i Norge hvor det har vært
utbrudd av MRSA, ESBL eller VRE?
Fått tatovering eller piercing i land utenfor Norden?




Ja

Nei

Hvis du svarer JA på et av spørsmålene:




Ta snarest kontakt med din fastlege for testing av MRSA, ESBL og/eller VRE. Prøvene til MRSA tas
fra nese, hals, området mellom skjedeåpningen og endetarm og eventuelle sår og eksem. Prøve til
ESBL og VRE tas fra anus eller fra avføring. Ta med dette skjemaet til legen.
Be legen din sende kopi av svarene til: Olafiaklinikken, postboks 4763, 0506 Oslo
Hvis du er usikker eller har spørsmål; Ta kontakt med oss på telefonnummer 23 07 58 40 mellom
09.00 og 11. 00 og mellom 12.00 og 13.30 mandag, tirsdag, torsdag og fredag (telefon stengt onsdag).

Hvis korrekt informasjon ikke foreligger vil dette forsinke behandlingen/operasjonen hos oss.
På forhånd takk!
Med vennlig hilsen
Olafiaklinikken
Dato:……………........

Signatur:……………………………………………………………………..

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for
innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner.
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