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Nasofarynx 
  
Laboratoriemedicin  Ackrediterad 

Provtagningsmaterial 
Provtyp Nasofarynxodling   

Provkärl 

 
Blå kork pinne 

 

 

Provtagningsetikett BLÅ PIN   

Artikelnummer Se Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi 

Indikation 
Misstanke om bakteriell övre luftvägsinfektion samt pneumoni hos vuxna. Vid bärarskapsutredning avseende 
meningokocker. 
Remiss 

Beställs elektroniskt.  
Kan även beställas på pappersremiss [remissens namn]. Skrivs ut från sidan Remisser. 

Remissuppgifter 

Fyll i önskad diagnostik, frågeställning, kliniska data och eventuell antibiotikabehandling. 

Provtagning 
Vid nasofarynxodling förs nasofarynxpinnen längs näsbotten. Undvik att nudda främre näsöppningen. När pinnen 
når bakre svalgväggen ska bomullsspetsen ligga kvar och suga sekret 10 - 20 sekunder, rotera pinnen ett varv. Sätt 
därefter pinnen i transportsubstrat. 
 
Molekylärbiologiska analyser (PCR) som influensa A/B, RS-virus, SARS-CoV-2 och Bordetella 
pertussis/parapertussis har separata provtagningsanvisningar.  
Utvidgat virus-luftvägsblock (RS-virus, influensa A och B, parainfluensa-, adeno-, 
boca-, corona-, rhino-, entero- samt humant metapneumovirus) utförs vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset i Göteborg. 

Provhantering, förvaring och transport 

Förvara provet i kyla i väntan på transport. 

Förväntad svarstid 
Nasofarynxodling med ev resistensbestämning tar 2 - 3 vardagar. Fynd av H influenzae, Moraxella catarrhalis, 
pneumokocker och betahemolytiska streptokocker gr A besvaras. Fynd av S aureus noteras (oftast förorening från 
främre näsöppningen). Fynd av meningokocker noteras (bärarskap ska som regel ej behandlas utom vid utbrott). 
Medicinsk bakgrund 
Vid bakteriella övre luftvägsinfektioner, akut mediaotit, konjunktivit och pneumoni hos vuxna kan bakterieodling 
från nasofarynx ge viss vägledning om orsakande patogen. Hos vuxna är bärarskapsfrekvensen låg och odlingsfynd 
överensstämmer relativt väl med fynd vid odling från luftvägar vid pneumoni. 
Hos barn är dock bärarskapsfrekvensen av vanliga luftvägspatogener som Haemophilus influenzae, Moraxella 
catarrhalis och pneumokocker högt, i vissa situationer upp till 30 - 40%, vaför ett positivt fynd får oacceptabelt låg 
specificitet. I speciella situationer t ex recidiverande otiter kan dock nasopharynxodling ge viss vägledning om 
orsakande bakterie och eventuell resistensproblematik. 
 
Tolkningsstöd 

 

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

För Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae-PCR rekommenderas i första hand svalgprov men 
även nasopharynx-prov kan användas, se respektive provtagningsanvisning. 

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

 


