
 
 Smittskydd och vårdhygien 

 

 
 
Datum: 2019-10-20  Utgiven av: Vårdhygieniska enheten, Region Kalmar län 
Version: 6 Ersätter: 2016-12-20  Godkänd av: Per-Åke Jarnheimer Hygienöverläkare 

1(2) 

MRSA 
provtagning personal 

Dessa anvisningar omfattar personal, inklusive städpersonal, måltidsvärdar och Best 
Service som arbetar i Region Kalmar läns vårdlokaler. Gäller även studerande. 
 

Provtagningsanvisningar 
MRSA-provtagning skall utföras innan tjänstgöring om vederbörande har: 
 

 vårdats, behandlats, undersökts eller deltagit i vård/undersökning/behandling 
på vårdinrättning utanför Sverige under de senaste 6 månaderna 

 

 vårdats, behandlats, undersökts eller deltagit i vård/undersökning/behandling 
på vårdinrättning inom Sverige med kända problem med MRSA under de 
senaste 6 månaderna, se särskilt dokument på Vårdhygiens hemsida för 
aktuella riskområden i Sverige 

 

 tidigare varit/är MRSA-bärare 
 

 varit i nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna 
hushållet/familjen 

 

 varit bosatt utanför Sverige i mer än ett år och hemkommen under de senaste 
tolv månaderna oavsett sjukvårdskontakt 

 
Personal med svårläkta sår, bölder, psoriasis eller eksem bör screenodlas även om 
längre tid än 6 månader förflutit. 
 
För regionanställd personal sker provtagningen hos Arbetsmiljö och Hälsa eller 
annan överenskommen enhet. Beställningen sker på pappersremiss och 
provsvaren ställs till Arbetsmiljö och Hälsa, inte till aktuell arbetsplats. 
Övrig personal/studenter kontaktar sin arbetsgivare/utbildningsansvarig gällande 
provtagning. 
 
Ta provet inför ett nytt arbetspass, gärna efter några dagars ledighet. 
 
Provtagning i näsa och svalg ska utföras av annan personal, provtagning från 
perineum kan man utföra själv. 
 
 

Odling tas från: Provtagning Beställning på 

pappersremiss 

Analyseras 

för 

Vestibulum nasi (N), svalg 

(S) och perineum (P) 

Tre Copan-rör med 

svart kork, märk 

pinnarna med N,S,P 

MRSA – Personal. 

Ange N-S-P (en remiss 

räcker för N-S-P) 

MRSA 

Sår, hudlesioner, eksem, 

irriterad hudskada mm. 

Copan-rör med svart 

kork, en odlings-pinne 

per lokal 

MRSA – Personal. 

Ange lokal (en remiss 

per lokal) 

MRSA 
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MRSA 
provtagning personal 

 

 
Arbete i väntan på odlingssvar 
Personal bör i första hand planera sin tjänstgöring/ledighet så att provsvar är klara 
innan man påbörjar/återgår i arbete. 
 
Personal som vårdar kraftigt immunsupprimerade patienter eller tjänstgör på en 
riskenhet (intensivvårdsavdelning, neonatalavdelning, dialysenhet, 
hematologavdelning, förlossning, hudmottagning) måste invänta ett negativt 
odlingssvar innan patientnära vårdarbete. Vid frågor kontakta Vårdhygieniska 
enheten. 
 
Personal med riskfaktorer (sår, eksem eller annan hudskada, främmande material 
som penetrerar hud eller slemhinna såsom stomi, dränage eller kateter, inkl. KAD, 
irriterad/infekterad piercing) måste invänta ett negativt odlingssvar innan patientnära 
vårdarbete. 
 
Personal utan riskfaktorer enligt ovan får börja arbeta i väntan på odlingssvar dock 
inte på en riskenhet. 
 
Vid frågor får du gärna kontakta: 
 
Arbetsmiljö och Hälsa; 
 
Västervik  0490-865 79 
Oskarshamn 0490-869 91 
Kalmar  0480-846 01, 846 02 
 
eller hygiensjuksköterskorna på Vårdhygieniska enheten i Kalmar län: 
 
Caroline Johansson 0490-867 02 
Pia Nilzén  0480-814 09 
Stefan Callenryd 0480-814 42 
 
 


