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Screeningundersökning avseende 

multiresistenta bakterier (MRB) 

Provtagningsrutiner MRB – öppenvård 

 

MRB screening: 

 Patient som det senaste halvåret varit inlagd på vårdinrättning eller har fått 

sjukvårdande behandling i öppenvård utanför Norden ska screenas för MRSA. 

Sjukvårdande behandling innefattar t.ex. såromläggning, suturering av sår, 

insättande av perifer venkateter eller urinkateter. Sjukvårdande behandling 

innefattar inte åtgärder så som blodprovstagning, blodtrycksmätning eller 

läkarkontroll 

 Patient som erhållit gips i öppenvård utanför Norden och som i samband med 

detta har eller har haft hudlesioner (sår, skadad hud, eksem eller dylikt) skall 

screenas för MRSA 

 Patient som det senaste halvåret varit inlagd på vårdinrättning inom 

riskområde för MRSA i Sverige, ska screenas för MRSA. Se 

Smittskydd/Vårdhygiens hemsida. Aktuella riskområden MRB 

Se provtagningsanvisningar Lab för information om tillvägagångssätt: 

Provtagningsanvisningar lab. 

Provtagningsrutiner MRB - slutenvård 

Patienten ska vårdas på enkelrum tills negativa svar på samtliga odlingar har 

erhållits. 

 

MRB screening: 

 Patient som det senaste halvåret varit inlagd på vårdinrättning eller har fått 

sjukvårdande behandling i öppenvård utanför Norden ska screenas för MRSA, 

ESBL och VRE. Sjukvårdande behandling innefattar t.ex. såromläggning, 

suturering av sår, insättande av perifer venkateter eller urinkateter. 

Sjukvårdande behandling innefattar inte åtgärder så som blodprovstagning, 

blodtrycksmätning eller läkarkontroll 

 Patient som erhållit gips i öppenvård utanför Norden och som i samband med 

detta har eller har haft hudlesioner (sår, skadad hud, eksem eller dylikt) skall 

screenas för MRSA, ESBL och VRE 

 Patient som det senaste halvåret varit inlagd på vårdinrättning inom 

riskområde i Sverige ska vid inläggning i slutenvården screenas för aktuell 

MRB. Se Smittskydd/Vårdhygiens hemsida. Aktuella riskområden MRB 

Se provtagningsanvisningar för information om tillvägagångssätt, 

Provtagningsanvisningar lab. 

https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/multiresistenta-bakterier/aktuella-riskomraden/
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https://www.regiondalarna.se/plus/vard/laboratoriemedicin/provtagningsanvisningar/
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/multiresistenta-bakterier/aktuella-riskomraden/
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/multiresistenta-bakterier/aktuella-riskomraden/
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Provtagningsrutiner MRB - personal 

MRB screening görs på: 

 Personal eller studenter som under det senaste halvåret arbetat utanför 
Norden med vård eller behandling av patient/vårdtagare och som ska 
arbeta/praktisera med direkt vårdtagarkontakt ska provtas för MRSA. 
Detsamma gäller för personal som själv fått vård utanför Norden sista 6 
månaderna. Den som omväxlande arbetar med sjukvård/vård inom och 
utanför Norden provtas en gång per halvår 
 

 Personal som arbetat i vård eller vårdats utanför Norden och som har symtom 

på sårinfektion eller har underliggande hudsjukdom (exempelvis kroniska 

eksem), bör inte delta i vårdtagarnära arbete i väntan på provsvar. Personal 

utan riskfaktorer får arbeta i väntan på provsvar. 

Se provtagningsanvisningar Lab för information om tillvägagångssätt, 

Provtagningsanvisningar lab.  

 

 

 

 

För handläggning av patient med multiresistenta bakterier följ länk nedan 

Multiresistenta bakterier – handläggning i öppen- och slutenvård 
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