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Handläggning av magtarmsmitta 
På remissen anges misstänkt diagnos, symtom, insjukningsdatum, 
infektionsort, om utrikessmittad samt misstänkt smittkälla.  
 

• För utlandsresenärer med symtom på magtarmsmitta och t ex personer som 
arbetar med livsmedel, som uppmanats av arbetsgivarens att provtas 
rekommenderas följande prov. Om patienten har/har haft symtom är provtagningen 
gratis för patienten enligt Smittskyddslagen.  

o Faeces, tarmpatogena bakterier (Salmonella, Shigella, EHEC, Campylobacter, 
Yersinia).  Beställs i ROS – Klinisk mikrobiologi – Mag/tarm - F- tarmpatogena 
bakterier.  

o Vid speciell misstanke tas även faecesprov för parasiter (Giardia, Entamöba 
och Cryptosporidium) Beställs i ROS – Klinisk mikrobiologi – Parasiter – Faeces 
parasitundersökning – Crypto, Entamöba, Giardia (PCR) och Faeces 
Cystor/maskägg prov 1  

 

• Vid utredning av inhemska magtarmsmitteutbrott är det viktigt att prov tas på sjuka 
personer med pågående symtom. Det ökar chansen att hitta den orsakande 
mikroorganismen. Kontakta gärna smittskyddsenheten. Skriv på remissen var 
personen troligast blivit smittad, till exempel namn på förskola eller restaurang, då 
prov från samma utbrott kan vara inlämnade från olika håll. Provtagningen är gratis 
för patienten enligt Smittskyddslagen. Cirka fem personer med symtom bör lämna tre 
olika faecesprov var:   

o Faeces, tarmpatogener bakterier (Salmonella, Shigella, EHEC, Campylobacter, 
Yersinia), se ovan.  

o Calici PCR (Noro/Sapo). Beställs i ROS – Klinisk mikrobiologi - flik Mag/tarm – 
faeces viral gastroenterit – ange symtom i textrutan 

o Parasiter, (Giardia, Entamöba och Cryptosporidium), se ovan.  
 
Vid misstanke om att livsmedel eller vatten är smittkälla kontakta kommunens 
miljökontor snarast eller be Smittskyddsenheten att ta den kontakten. 
  
Anvisningar vid provtagning 
Provtagningsanvisningar finns på www.regionvasterbotten.se under Hälsa och vård - 
För vårdgivare, och tryck sedan på Provtagningsanvisningar. 
 

I samband med provtagning kan personen ges hygieninformation i avvaktan på 
provsvar. Skrivs ut från www.slf.se/smittskydd, tryck på Smittskyddsblad och 
Hygienråd vid tarmsmitta. 
 
Vid fynd av anmälningspliktig infektion (salmonella/shigella/ campylobacter/ 
EHEC/yersinia) kontaktas patienten av personal från smittskyddsenheten som 
informerar, ger förhållningsregler och gör klinisk anmälan i SmiNet. 


