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Revideringar i denna version 

Ersätter tidigare version, senast uppdaterad 2020-01-08. Endast redaktionella ändringar. 
 

Syfte 

Lathund för att underlätta provbeställning, säkerställa korrekt provtagning av patienter och korrekt 
ifyllande av remiss i samband med smittspårning.  
 

Arbetsbeskrivning 

• Smittspårningsodling av medpatient tas för att eventuellt upptäcka smittspridning och identifiera 
primärfall. Smittspårningsodling av hushållskontakter sker främst via infektionsmottagningen. 

• Utskrivningsodlingar av medpatienter är en smittspårningsåtgärd för att upptäcka eventuell 
smittspridning. Beslut tas i samråd med Vårdhygien. 

• För provtagningsanvisningar se respektive mikrobiologiskt laboratorium. MRSA-odlingar är 
kostnadsfria för provtagande enhet. 

• Prov från samma patient buntas ihop med gummiband. Används pappersremiss räcker en remiss 
för samtliga prov. 

• Observera att svarsmottagare är den enhet som ordinerat provtagning. 

 

PROVTAGNING OBLIGATORISKA  I FÖREKOMMANDE FALL 

 Näsa 

 

Svalg Perineum Rektum

/faeces 

(pinn-

prov) 

Sår, hud-

lesioner 

Övrigt ex 

infarter, 

drän, 

trachsekret 

Urin om KAD, 

intermittent 

kateterisering, 

UVI-symtom 

MRSA X X X  X X X 

VRE    X X X X 

ESBL/ESBLCARBA*    X X X X 

Karbapenem-
resistent 
Acinetobacter* 

 X X X X X X 

Multiresistent 
Pseudomonas*    X X 

X 
+ sputum 

om produktiv 
hosta 

X 

Annan 
multiresistent 
gramnegativ 
bakterie*  

   X X X X 

* Vid provbeställning i LabBest väljs ”ESBL/multiresistenta gramnegativa”. Namn på aktuell bakterie anges på 

remissen. 
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Beställningsuppgifter i ”LabBest” eller motsvarande 

 

MRSA  

Obligatoriska uppgifter  

1. Smittspårningsodling 
Ev. utskrivningsodling/hushållskontakt? 

2. Vårdenhet som initierat smittspårningen  

(= svarsmottagare)  

VRE  

Obligatoriska uppgifter  

1. Smittspårningsodling 
Ev. utskrivningsodling/hushållskontakt? 

2. Vårdenhet som initierat smittspårningen  

(= svarsmottagare)  

ESBL/ESBLCARBA  

Obligatoriska uppgifter  

1. Smittspårningsodling 
Ev. utskrivningsodling/hushållskontakt? 

2. Vårdenhet som initierat smittspårningen  

(= svarsmottagare)  

Karbapenemresistent Acinetobakter, 
multiresistent Pseudomonas eller annan 
multiresistent gramnegativ bakterie 

Obligatoriska uppgifter  

1. Aktuell bakterie  
2. Smittspårningsodling 

Ev. utskrivningsodling/hushållskontakt? 

3. Vårdenhet som initierat smittspårningen  

(= svarsmottagare)  

 

 

 

Relaterad information 

Vårdhygien – MRSA, patient med nyupptäckt bärarskap. Rutin  
Vårdhygien – MRSA, patient med känt bärarskap. Rutin 
Vårdhygien – VRE, patient med nyupptäckt bärarskap. Rutin  
Vårdhygien – VRE, patient med känt bärarskap. Rutin 
Vårdhygien – ESBLCARBA och multiresistenta gramnegativa bakterier, patient med nyupptäckt 
bärarskap. Rutin  
Vårdhygien – ESBLCARBA och multiresistenta gramnegativa bakterier, patient med känt bärarskap. 
Rutin 
Vårdhygien – ESBL-bildande bakterier, patient med känt bärarskap. Rutin 
Vårdhygien – Karbapenemresistent Acinetobacter, vård av patient. Rutin 
Vårdhygien – Multiresistent Pseudomonas, vård av patient. Rutin 
 
Granskare/arbetsgrupp 
Representanter arbetsgrupp Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Kerstin Möller, hygiensjuksköterska 
Sofia Myhrman, hygienläkare 
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