
  

 
  

 
 
 
 
 

Diagnostikk av Mycoplasma genitalium 
Noen rekvirenter har påpekt at det alltid følger med diagnostikk for Mycoplasma genitalium 

når man ønsker å rekvirere bare Chalydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae. Dette 

medfører noen ganger at det gjøres diagnostikk i strid med Folkehelsas anbefaling om å 

undersøke asymptomatiske for Mgenitalium bare hvis pasientens faste partner har påvist 

symptomatisk M genitalium-infeksjon.  

 

Vi er klare over denne problemstillingen, og det er logistikkhensyn som gjør at vi i dag utfører 

testen på alle prøver vi mottar. Dagens test- og datasystemer gjør det til en uoverkommelig 

oppgave å sortere ut prøvene ut fra rekvirering/indikasjon for testen. Vi understreker at vi er i 

ferd med å bytte både testsystem og datasystem, slik at problemstillingen vil være løst i løpet 

av inneværende år, eller tidlig i 2020. I løpet av samme periode vil vi ha etablert metode for 

påvisning av azithromycinresistens hos M genitalium.  

 

Inntil nye løsninger er på plass så ber vi dere følge rådgivningen som medfølger alle positive 

tester for Mycoplasma genitalium: Asymptomatiske kan avstå fra behandling og ta 

kontrollprøve om 3-4 uker dersom risiko for å smitte andre er liten. 

 

 

Diagnostikk av luftveisvirus 
Vi har nå valgt å lage en undersøkelsespakke for luftveisvirus som inneholder Influensa A og 

B, Respiratorisk syncytial virus (RSV) og humant meta pneumovirus(hMPV). Årsaken til at 

vi har valgt å lage en diagnostikkpakke for disse virusene er at de ikke lar seg skille ut fra 

klinisk bilde, samt at vi de siste årene har hatt samtidige/overlappende utbrudd. Det har også 

vist seg at RSV/hMPV-infeksjoner kan gi mer alvorlig sykdom hos voksne/eldre enn man 

tidligere har trodd. En nylig studie viste at RSV-infeksjoner hos eldre har et mer alvorlig 

forløp enn infeksjoner med influensavirus.  
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