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Ledvätska, Sterila punktat 
  
Laboratoriemedicin  Ackrediterad 

Provtagningsmaterial 
Provkärl 

   
 Rör med konisk botten, 

gul skruvkork, sterilt Rosa Eswab Aerob odlingsflaska, Anaerob 
odlingsflaska 

Provtagningsetikett GUL(PP) ROSAESW 
AEGRÖN 
ANORAN 

Artikelnummer Se Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi Beställs på steriltekniska enheten 

Indikation 

Misstanke om infektion orsakad av bakterier eller svamp. Odling utförs alltid. Direktmikroskopi utförs endast som 
komplement i vissa fall: på begäran (ska framgå av de kliniska uppgifterna på remissen) eller efter bedömning på 
laboratoriet. Då bakteriemorfologin relativt omgående påverkas av samtidig förekomst av leukocyter i provet är 
det sällan meningsfullt att utföra direktmikroskopi på prover som ankommer till laboratoriet senare än en timme 
efter provtagningen. Enbart odling utförs i dessa fall. 

Remiss 

Beställs elektroniskt.  
Kan även beställas på pappersremiss ”Remiss direktpåvisning odling”. Skrivs ut från sidan Remisser. 

Remissuppgifter 

 

Provtagning 

Steril punktion 
Om provet kan lämnas till Klinisk Mikrobiologi CSK inom 1 timme (under mikrobiologens ordinarie öppettider 8-18 
vardagar och 8-11.30 helger) kan provet tas med steril spruta och spets. Sprutan förseglas med steril propp. 
Alternativt kan vätskan sprutas ned i sterilt provrör utan tillsatser.  

Om provet ej kan lämnas till Klinisk Mikrobiologi CSK inom 1 timme, eller vid provtagning utanför mikrobiologens 
ordinarie öppettider, droppas några droppar på en steril flockad pinne, rosa Eswab. Därefter förs 
provtagningspinnen ner i transportmediet och bryts av mot rörets kant innan locket skruvas på. Resterande 
material fördelas lika i en aerob och en anaerob odlingsflaska. Observera att direktmikroskopi endast kan utföras 
på prov utan tillsatser, dvs förseglad spruta eller vätska i sterilt rör.  
 
Biopsi/vävnadsmaterial 
Se separat provtagningsanvisning för biopsi. 
Likvor 
Se separat provtagningsanvisning Likvor odling. 

Provhantering, förvaring och transport 

Prov förvaras och transporteras i rumstemperatur. 

Förväntad svarstid 

https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Provtagningsmaterial%20Klinisk%20mikrobiologi.pdf
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Analysportal/Remisser-/Klinisk-mikrobiologi/


 
Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida 
Ledvätska, Sterila punktat PRO-08139 4 2025-01-26 2 (2) 

 

Normal odlingstid är 10 dygn för prov i spruta och på pinne, 10 dygn för vävnadsbiopsi och 5 dygn för 
odlingsflaskor. Vid fynd av mikroorganismer utförs i de flesta fall art- och resistensbestämning som i de flesta fall 
tar 1 - 2 dygn och preliminärsvar skickas. 

Medicinsk bakgrund 

Infektioner i leder och andra normalt sterila lokaler (t ex CNS, pleura, perikardium, gallvägar) kan uppstå som 
resultat av en septisk spridning eller direkt inokulation vid trauma eller operation. Oftast orsakas infektionen av en 
mikroorganism, men polymikrobiell flora förekommer. 

Tolkningsstöd 

 
 

Faktagranskad av: Cecilia Jendle Bengtén 
Medicinskt ansvarig: Cecilia Jendle Bengtén 
 

 


