
Screening av patienter, Mikrobiologisk
Patient som uppfyller nedanstående kriterier skall 
screenas mikrobiologiskt avseende MRSA, VRE och 
MRGN(ESBL) enligt scheman nedan:

Mikrobiologisk screening 
av patienten skall ske:

Vid: 
• inläggning 

på vårdin-
rättning

Vid:
• omfattande 

polikliniska 
besök*

• inför 
poliklinisk 
operation

Om patienten under de senaste 12 
månaderna vårdats/utfört vårdarbete 
på sjukhus/annan vård-/rehabili-
teringsinrättning utomlands eller i 
svensk riskregion

Om patienten behandlats polikliniskt 
(invasivt ingrepp/behandling**, 
sårvård) utomlands eller i svensk 
riskregion

MRSA och
VRE och
ESBL 

MRSA

Om patienten är boende*** eller har 
varit boende på flyktingförläggning 
senaste 3 åren

MRSA och
VRE och
ESBL

MRSA

Om patienten har nära kontakt med 
MRSA/VRE/ESBLcarba-bärare, exem-
pelvis hushållsmedlem

MRSA alt
VRE alt
ESBL

MRSA vid 
nära kontakt 
med MRSA
-bärare

Om patienten är märkt i journal som 
före detta*** (OBS-märkt) eller aktu-
ell*** MRSA/VRE/ESBLcarba-positiv 
(SMITTA-märkt) patient

MRSA alt
VRE alt
ESBL
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Mikrobiologisk screening avseende 
gravida på MVC och förlossning
OBS! Om inläggning före vecka 37, skall screening 
enligt ovan ske i samband med inläggning på för-
lossningsavdelning.

Mikrobiologisk screening 
av patienten skall ske:

Vid: 
1:a besöket 
på MVC

Vid:
V 37

Om patienten under de senaste 12 
månaderna vårdats/utfört vårdarbete 
på sjukhus/annan vård-/rehabili-
teringsinrättning utomlands eller i 
svensk riskregion

Om patienten behandlats polikliniskt 
(invasivt ingrepp/behandling**, 
sårvård) utomlands eller i svensk 
riskregion

MRSA VRE
ESBL
MRSA

Om patienten är boende*** eller har 
varit boende på flyktingförläggning 
senaste 3 åren

MRSA MRSA
VRE
ESBL

Om patienten har nära kontakt med 
MRSA/VRE/ESBLcarba-bärare, exem-
pelvis hushållsmedlem

MRSA alt
VRE alt
ESBL

MRSA alt
VRE alt
ESBL

Om patienten är märkt i journal som 
före detta (OBS-märkt) eller aktuell 
MRSA/VRE/ESBLcarba-positiv (SMIT-
TA-märkt) patient

MRSA alt
VRE alt
ESBL

MRSA alt
VRE alt
ESBL

* T ex dialysbehandling, mödra-/graviditetsvård, rehabiliteringsvård, 
sår- och hudproblematik.
** T ex behandling med urinkateter, operativa ingrepp inkl kirurgisk 
tandvårdsbehandling.
*** Förnyad provtagning vid återinläggning om senaste screening är 
äldre än 1 månad.

Mer detaljerad information finner du i Vårdriktlinje
”Screening av patient, Mikrobiologisk”.
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