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Information till dig som är patient: 
De prover som ska tas inför nästa läkarkontakt är 
beställda elektroniskt (utan pappersremiss). På detta blad 
sitter de etiketter (med streckkod) som utgör den 
ordinerade provtagningen. Var noga med att etiketterna 
inte kommer bort!  

- Ta med detta blad med etiketter när du ska ta prov. 
Kontakta provtagningsenheten (i första hand den 
vårdcentral du är listad på) för eventuell 
tidsbokning. 

- Datum då du bör ta proverna står skrivet i rutan 
”Datum för provtagning”.  

Läs noga igenom eventuell information under ”Att tänka 
på inför provtagning”. 

Personnummer:_____________ 
 
LID-nummer:_______________ 

 
 

Plats för LID-etiketter 
(Skriv ut LID-etiketter och häfta 
fast dessa här) 

   

Till patienten: 
Att tänka på inför 
provtagning 

Datum för 
provtagning 

Till laboratorium 
Kompletterande provtagning  

Ja □   

Fastande: Ja □  Nej □ 
 
Provtagning före 
 
kl===. 
 

Är provtagning för läkemedel 
ordinerad:  
 
Senaste dos före provtagning 
Datum=========.. 
Kl============
  

Detta är en kompletterande 
provtagning. Då samtliga prover 
ej kunnat provtas vid ursprunglig 
provtagning. 
Faktisk provtagningstid för dessa 
prover korrigeras efter kvittering i 
befintlig beställning enligt uppgift 
nedan 

 

Information till dig som utför provtagningen: 
För denna patient är prover ordinerade och beställda elektroniskt (EDI). 

• Vid provtagningstillfället motsvaras varje provrör av en LID-etikett med streckkod. 
     På LID-etiketten framgår vilket provrör som ska användas. 

Exakt provtagningstid ska alltid anges på denna blankett (se nedan stående ruta). Därefter 
skickas blanketten tillsammans med provrören till laboratoriet enligt ordinarie rutin. För komplett 
analyssortiment, provtagningsanvisningar och övriga remisser se www.kliniskkemi.se  
Prover till Laboratoriet för klinisk kemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset sänds till adress nedan 

 

Urinsamling Datum Klockan  

Start   U-Volym =====.. i L 

Avslut   
 
 

 

Fäst LID-etiketten runt provröret, se exempel nedan 
 

Exakt provtagningstid: 
 

Datum====....Kl=====.. 
Provtagarens VGRID =====. 
 

=============== 
Om VGRID-saknas ange var 
provtagning utförts (inrättning, 
telefon) 

 
 

 
 
 
 
 

Kontakta oss Expedition/sekretariat telefon 031 3421325 
Telefontid: vardagar 07:30-12:00, 12:45-16:30 

http://www.kliniskkemi.se/

