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Beställning av prov för allmän odling mikrobiologi (sår, sterila 
punktat, vävnad m.m.) 

Gäller för: Hälso- och sjukvård  
Provmaterial Exempel på vad som ingår i respektive undersökning 
Sår Sårodling, ytlig 
 Venöst bensår, diabetesbensår, skrapsår, eksem, erysipelas, 

furunkel, karbunkel, impetigo, insektsbett, 
pyodermi, pustel, intertrigo, insticksställe, brännskada, 
munsår, paronychi 

 Sårodling, op/djupa 
 Opsår, amputationssår, traumatiska sår, arteriellt/ischemiska bensår, 

diabetesfotsår, vaskulitsår, trycksår, gangrän, nekros, hudtransplantat, 
extern fixation (Hoffman instrument m fl), fistel/fistelgång, 
pilonidalcysta, dränspets, mastit 

 Sårodling, djurbett 
 Djurbett 
  
Abscess Abscessodling (pinne/sterilt rör) 
 Abscess i hud eller mjukdelar 
 Abscessodling (flaskor AE+AN) 
 Abscess i hud eller mjukdelar 
  
Buk Bukodling (pinne/sterilt rör) 
 Ascites, abscess i bukorgan, intraperitoneala infektioner, 

cysta i bukorgan, tarmgangrän 
 Bukodling (flaskor AE+AN) 
 Ascites, abscess i bukorgan, intraperitoneala infektioner, 

cysta i bukorgan, tarmgangrän 
  
Drän Dränodling (pinne/sterilt rör) 
 Dränage från bukhåla, pleura etc. 
 Dränodling (flaskor AE+AN) 
 Dränage från bukhåla, pleura etc. 
  
Sterilt punktat Steril punktatodling (pinne/sterilt rör) 
 Ledvätska, pericardvätska, pleuravätska, cerebrospinalvätska, 

bursit, andra punktat från normalt steril lokal 
 Steril punktatodling (flaskor AE+AN) 
 Ledvätska, pericardvätska, pleuravätska, cerebrospinalvätska, 

bursit, andra punktat från normalt steril lokal 
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Vävnad Vävnadsodling (pinne/sterilt rör) 
Främmande mtrl Vävnad i relation till främmande mtrl, ortopedisk protesinfektion, osteit, 

osteomyelit, öppen fraktur, kärlgraft, port-a-cath, pacemakerelektrod, 
shunt, muskler, fascia, sena, tendovaginit, benvävnad, benbank 

 Vävnadsodling (flaskor AE+AN) 
 Vävnad i relation till främmande mtrl, ortopedisk protesinfektion, osteit, 

osteomyelit, öppen fraktur, kärlgraft, port-a-cath, pacemakerelektrod, 
shunt, muskler, fascia, sena, tendovaginit, benvävnad, benbank 

  
Kateter Kateterodling 
 CVK, CDK, EDA, PVK, artärnål, pulmonalis-(PA)-kat 

CAPD-dialyskateter, Ej urinvägskatetrar 
  
Ögon Konjunktivalodling 
 Konjuktivalsekret 
 Kontaktlinsodling 
 Kontaktlinser 
 Kornealskrapodling 
 Kornealskrap 
 Främre kammareodling 
 Odling från främre kammare 
 Glaskropp 
 Odling från glaskropp 
  
Genital Gravid, GBS/Listeriaodling 
 Screeningodling gravid, tidig vattenavgång 
 Allmän odling 
 Icke gravid fertil, postmenopaus, bartholinit, balanit, epididymit 

uretrasekret, ejakulat/sperma 
 Postop/Endometrit 
 Sekret genital postop/endometrit 
 Intrauterinfosterdöd odling 
 Intrauterin fosterdöd, genitalsekret, placenta, fostervatten 
 Spiralodling (inkl aktinomyces) 
 Spiralbärare, misstanke om aktinomycesinfektion 

 
  
CAPD CAPD odling 
 CAPD-vätska 
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