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Rutiner för screening av multiresistenta bakterier 
hos studenter vid Medicinska fakulteten 

Bakgrund 

Screeningodlingar avseende multiresistenta bakterier (MRB) behöver genomföras 
på studenter vid Medicinska fakultetens utbildningar innan VFU som innebär 
kontakt med patienter, i följande fall1: 

− efter vård, vårdarbete, studier eller vistelse utanför Norden/Sverige som 
inneburit sjukvårdskontakt eller tandvårdsbehandling   

− efter vård, vårdarbete eller studier på vårdinrättning inom Norden/Sverige 
med känt MRB-problem  

− om studenten har hudlesioner2 och har vistats utanför Norden under minst 
två månader 

− i samband med smittspårning 
− inresande utbytesstudenter  

 
Screeningodling behöver inte ske i samband med studiebesök/auskultation där 
studenten endast passivt ("med händerna på ryggen") studerar verksamheten. 

Information 

Programansvarig ansvarar för att studenterna delges information om screening av 
MRB innan studenterna gör VFU första gången. Information om screening av MRB 

 
 
 
1 Regionala skillnader kan finnas.  
För Region Östergötlands riktlinjer, se även:  
http://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=3177  
För Region Jönköpings läns riktlinjer, se även: 
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/dokument/evo/e2101f08-3e2e-49b5-b6a6-
02ec1b7e2d88?pageId=21852#  
För Region Kalmar läns riktlinjer se även: 
https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/V%C3%A5rdriktlinjer/V%C3
%A5rdhygien/Rutiner%20och%20riktlinjer_regionala/Riktlinje%20f%C3%B6r%20smi
tt%C3%A4mne/MRSA,%20ESBL,%20VRE/Provtagning%20personal%20MRSA.pdf 
 
2 Hudlesioner: förekomst av synliga skador på huden (sår, eksem, hörselgångseksem 
etc.) samt kronisk hudsjukdom (t.ex. psoriasis). 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fledsys.lio.se%2FDocument%2FDocument%3FDocumentNumber%3D3177&data=04%7C01%7Ckajsa.holmgren.peterson%40liu.se%7C0c48f893cdd24737bc1608d930bbd2b2%7C913f18ec7f264c5fa816784fe9a58edd%7C0%7C0%7C637594405507352753%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bRc4NRE%2BcmiD666uMyrDeMjyqK6Ky0aA3pS8aQppsOE%3D&reserved=0
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/dokument/evo/e2101f08-3e2e-49b5-b6a6-02ec1b7e2d88?pageId=21852
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/dokument/evo/e2101f08-3e2e-49b5-b6a6-02ec1b7e2d88?pageId=21852
https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/V%C3%A5rdriktlinjer/V%C3%A5rdhygien/Rutiner%20och%20riktlinjer_regionala/Riktlinje%20f%C3%B6r%20smitt%C3%A4mne/MRSA,%20ESBL,%20VRE/Provtagning%20personal%20MRSA.pdf
https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/V%C3%A5rdriktlinjer/V%C3%A5rdhygien/Rutiner%20och%20riktlinjer_regionala/Riktlinje%20f%C3%B6r%20smitt%C3%A4mne/MRSA,%20ESBL,%20VRE/Provtagning%20personal%20MRSA.pdf
https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/V%C3%A5rdriktlinjer/V%C3%A5rdhygien/Rutiner%20och%20riktlinjer_regionala/Riktlinje%20f%C3%B6r%20smitt%C3%A4mne/MRSA,%20ESBL,%20VRE/Provtagning%20personal%20MRSA.pdf
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ska finnas tillgängligt på lärplattformen Lisam och kan med fördel även läggas in i 
studiehandledning eller liknande.  

Studenter som åker på utbyte informeras genom Studentenheten före avresa om att 
de ska boka tid för screening innan de fortsätter sin utbildning igen efter utbytet.  

Inresande utbytesstudenter informeras genom Studentenheten om screening. 
Studenterna uppmuntras att screena sig hemma före avresa men screening kommer 
även att ske under Orientation Week. 

 

Tillvägagångssätt 

Studenter på programmen bokar själva tid för screening. 
För inresande utbytesstudenter bokar Studentenheten tid för screening. 
 

Vart man vänder sig för provtagning 

Region Östergötland: 
Studerande med VFU vid US eller ViN rekommenderas besöka Infektionsklinikens 
mottagning för provtagning. Kontakta mottagningen för tidsbokning. 
Studerande med VFU vid LiM och övriga enheter: odlingar kan tas av annan 
personal på den egna enheten, alternativt tar studenten kontakt med sin vårdcentral 
för tidsbokning. 
 
Region Jönköping län:  
Studerande kontaktar sin vårdcentral för provtagning. Den studerande bekostar 
besöket. 
 
Region Kalmar län:  
Studenter kontaktar utbildningsansvarig gällande provtagning. 
 
Kommunal verksamhet: 
Studerande kontaktar sin vårdcentral för provtagning. Den studerande bekostar 
besöket. 
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