
 

Telefon läkare 031-343 57 70, sekreterare 031-343 42 06 

Läs mer om våra analyser här: https://www.sahlgrenska.se/analyslistan. Välj Klinisk genetik under Laboratorium och klicka på Sök 
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PRENATALA PROVER 

Förvaras i rumstemperatur i väntan på transport. Om provet inte kommer Klinisk genetik tillhanda inom 24 timmar bör det 
förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Förvaras ej över 37° C. Inför långhelg, kontakta lab. tel 031-343 4192. 
Amnionvätska:  Sterilt rör utan tillsats, 10 ml, gärna 2 rör om möjligt. Önskas både kromosomanalys och annan analys 

behövs 2 rör. 
Chorionvilli:  Rör med odlingsmedium, beställs från laboratoriet 031-343 4192. 
Fibroblastbiopsi från foster (t ex hälsena): Rör med odlingsmedium, beställs från laboratoriet 031-343 4192, alternativt sterilt rör 
med fysiologisk NaCl – då särskilt viktigt med snabb leverans. 
EDTA-blodprov från moder för eventuell kontroll av maternell kontamination bör bifogas. 
 
 

BLODPROV FÖR NIPT-ANALYS 

Blodprovet måste tas i Streck™ Cell-Free DNA BCT-provrör, beställs i VGR via Marknadsplatsen art.nr 114385081. För lyckad 
analys är det mycket viktigt att anvisningarna nedan följs noggrant! För instruktionsvideo, se streck.com/mixing.  
Provtagare tar ett 10 ml blodprov i Streck BCT-rör (Streck™ Cell-Free DNA BCT-rör) med Vacutainer.  
OBS: använd absolut EJ butterfly eller annan nål med vidhängande slang vid provtagning! 
OBS: måste vara minst 7 ml blod i röret!  
OBS: vänd omedelbart röret upp och ner 8-10 ggr försiktigt 
och långsamt med handen (ej på vagga, får ej skakas): 
 
OBS: Streck BCT-rör ska förvaras och transporteras i 
rumstemperatur!  
Notera datum och klockslag för provtagning på remissen. 
Skicka NIPT-prov med bud till Klinisk genetik. Provet måste nå laboratoriet i god tid för att hinna hanteras inom 48 timmar från 
provtagningen. Streck BCT-rör för NIPT-analys kan tas emot måndag-torsdag kl 8.00-16.00. 
 
 

SKICKAS TILL 

 
Prover/brev via post: Klinisk Genetik Prover med kurir:  Klinisk Genetik 
 SU/Sahlgrenska    Medicinaregatan 3 B  
 413 45 Göteborg   Våning 5, rum 5121  
    413 90 Göteborg  
 
Telefax  031-84 21 60 
E-post klinisk.genetik@vgregion.se 
Sekreterare  (allmänna frågor, även prover):  031-343 42 06  
Dagjour  (läkare, enbart för vårdpersonal):  031-343 57 70  
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