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Multiresistenta bakterier 
MRSA, , ESBL, ESBLcarba, VRE, MRB  
Laboratoriemedicin  Ackrediterad 

Provtagningsmaterial 
Provkärl 

  

 

 Rosa Eswab Vakuumrör urin 6.5 mL  

Provtagningsetikett ROSAESW GUL VAC  

Artikelnummer Se Provtagningsanvisningar Klinisk Mikrobiologi 

Indikation 

Screening enligt MRB-program. 

Remiss 

Beställs elektroniskt.  
Kan även beställas på pappersremiss ”Remiss direktpåvisning odling” eller ”Personalremiss MRB/MRSA”. Skrivs ut 
från sidan Remisser. 

Remissuppgifter 

Ange orsak till screening. 

Provtagning 

Prov från Provtagningsmaterial 

Vestibulum nasi (yttre näsgången) Steril flockad pinne, rosa Eswab 

Svalg Steril flockad pinne, rosa Eswab 

Perineum/ljumske Steril flockad pinne, rosa Eswab 

Rektum Steril flockad pinne, rosa Eswab 

Sår, eksem, paronykier, sekret (inkl trakealsekret) Steril flockad pinne, rosa Eswab 

KAD/suprapubiskateter Urin i urinrör. 

CVK, PVK, drän mm, samt insticksställen Steril flockad pinne, rosa Eswab eller avklippt sugkateter 

Vilka patienter och vilken personal som skall screeningodlas för MRB, samt vilka provlokaler som är aktuella, 
bestäms av Smittskydd Värmland. 

Provhantering, förvaring och transport 

Rosa Eswab: Efter provtagningen förs provtagningspinnen ner i transportmediet och bryts av mot rörets kant 
innan locket skruvas på. 
Urin: 2- 5 mL i urinodlingsrör. För detaljerade provtagningsanvisningar se urinodling. 
Kateter: Kateterspetsen klipps av med steril sax och förs ner i sterilt rör. Om transporttiden överstiger 1 timme, 
använd Rosa Eswab. 

Förväntad svarstid 

Negativ odling preliminärsvaras inom ett dygn och slutsvaras normalt 2 dygn efter att provet anlänt till 
laboratoriet. 
Odling med fynd av MRB bevaras inom 1 - 4 dygn (preliminär- eller slutsvar). 

Medicinsk bakgrund 

Multiresistenta bakterier (MRB) kan defineras som "bakterier med sådan resistens att etablerade terapeutiska 
alternativ inte längre kan användas i behandling och profylax”. Vilka bakterier det gäller kan variera med tid och 

https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Provtagningsmaterial%20Klinisk%20mikrobiologi.pdf
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Analysportal/Remisser-/Klinisk-mikrobiologi/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/
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plats. MRB har blivit ett tilltagande internationellt, och under senare år även nationellt, problem inom sjukvården. 
Vi ser nu också tydliga tendenser till att MRB sprider sig även ute i samhället. 
 
Vilka bakterier innefattas i MRB-begreppet i Värmland i nuläget? 

• MRSA = meticillinresistenta Staphylococcus aureus. 
• ESBL = extended spectrum betalactamas, enzymer som bryter ner tredje generationens cefalosporiner. 

Den genetiska informationen är plasmidburen och många gram-negativa arter kan bära på dessa. De 
kliniskt viktigaste arterna är E coli och Klebsiella pneumoniae. 

• ESBLcarba = extended spectrum betalactamas, enzymer som bryter ner karbapenemer (erta-, imi- och 
meropenem) samt oftast också cefalosporiner. 

• VRE = vankomycinresistenta enterokocker. 
• Övriga multiresistenta gramnegativa stavar, framför allt Acinetobacter baumanni och Pseudomonas 

aeruginosa, med komplicerad penicillin- och cefalosporinresistens, aminoglykosidresistens och 
kinolonresistens. 

 
Diagnostiken utförs med odling följd av resistensbestämning och eventuellt påvisande av resistensgener med PCR-
teknik. 

Tolkningsstöd 

 

Övrigt 

ESBLcarba, MRSA och VRE är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. 
 

Faktagranskad av: Maria Bäck 
Medicinskt ansvarig: Maria Bäck 
 

 


