
Hud, sår, puss 
Analysemetode  
Bakteriologisk dyrking.  

Indikasjon  
Klinisk mistanke om bakteriell infeksjon. 

Prøvetaking  
Sår: 
Ta prøve frå randsone mot friskt vev. Prøva takast med pensel frå randsona av sår, frå 
perforerte pustlar, vesikkelinnhald, sårsekret frå under skorper, etc. Fjern først puss, 
fibrinbelegg og nekrotisk vev med sterilt saltvatn (ikkje desinfeksjonsmiddel). Abscessar bør 
aspirerast.  Sjå Abscessinnhald, empyem.  
Som eit alternativ eller i tillegg til penselprøve kan det takast biopsi eller avskrap med skarp 
skei frå sårbotnen. Vevsbitar leggast på glas utan tilsetjing og fuktast med nokre få dråpar 
sterilt, fysiologisk saltvatn. 

Infeksjonar i hud og blautdelar med intakt/uskadd  hudbarriere:  
Saltvatn injiserast og aspirerast vekselvis i infisert vev. Prøvematerialet sendast i sprøyta 
etter at eventuell luft er pressa ut, kanyla er fjerna og stempelet er fiksert.   

Prøvetakingsutstyr  
Vanleg bakteriologisk transportmedium med pensel. Ved rikeleg abscessmateriale bør ein 
del av dette i tillegg sendast på steril container. 

               
 
 

Oppbevaring før transport  
I kjøleskap.  

Haldbarheit 
3 døgn. Aerob dyrking: Eldre prøvar kommenterast i svar ut frå materiale og funn. Anaerob 
dyrking vert ikkje utført på prøvar eldre enn 3 døgn.  

https://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Abscessinnhald,%20empyem.pdf


Vurdering i laboratoriet  
Laboratoriet ser etter sannsynleg etiologiske agens i prøva, særleg gule stafylokokkar og 
betahemolytiske streptokokkar. Andre funn, som tarmbakteriar (E. coli, Proteus, m.v.) 
oppfattast oftast å representere kolonisering utan klinisk betydning. Vurderinga i 
laboratoriet vil variere alt etter prøvemateriale og kliniske opplysningar.  

Forventa analysetid  
2-4 dagar 

Feilkjelder  
Bakteriell kontaminasjon av prøvematerialet kan gje falskt positivt resultat 
Lang transporttid til laboratoriet kan gje falskt negativt resultat 
Antibiotikabruk før prøvetaking 

Utførast av  
Bakteriologisk fagområde  

Fagområde  
Bakteriologi    

Rekvisisjonsskjema  
Skjema HF 1084 
Skjema HF 1088  

Medisinsk fagleg ansvarleg  
Reidar Hjetland  

Sist oppdatert 
03.11.2016 Gro Øren 
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