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Gäller för

Medicinsk diagnostik

Provtagningsanvisning drogtest i urin för
arbetslivet
Förberedelser
•

Utför identitetskontroll genom legitimering.
Om provlämnaren inte kan legitimera sig, ska en medföljande
person styrka provlämnarens identitet och legitimera sig själv. Som
legitimation godtas giltigt ID-kort, körkort eller pass. Om varken
provlämnaren eller den medföljande personen kan legitimera sig,
utför vi ingen provtagning.
Glöm inte att kryssa i rutan för ID-kontroll på remissen!
Fyll i provlämnarens identitet längst upp till vänster på remissen.
Om id-uppgifterna ska följa med provsvaret, fylls de även i rutan till
höger. Om provlämnaren önskar vara anonym på den del av
remissen som följer med till lab, fyller du endast i den obligatoriska
rutan längst upp till vänster.

•

Provlämnaren ska ställa ifrån sig eventuell väska, ytterkläder och
annat som inte behövs vid provtagningen och tömma fickorna på de
återstående klädesplaggen.
Provlämnaren ska också tvätta, skölja och torka sina händer under
övervakning.

•

Öppna förpackningen med provtagningsmaterial (”drog-kitet”)
tillsammans med provlämnaren och märk provtagningskärlet med
en etikett från remissen.

Provtagning
•
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•

Toaletten ska ha färgat vatten, med hjälp av lite blå eller grön färg (t
ex gentianaviolett eller blått rengöringsmedel). Vattnet i handfat och
toalett ska stängas av, alternativt kan bred tejp sättas över
vattenkranen och toalettens spolknapp för att förhindra all åtkomst
till vatten.

•

När provet överlämnas ska provtagaren kontrollera provets volym
(som bör vara minst 50 ml) och temperatur (33-37 ºC). Observera
att det måste finnas urin bakom hela temperaturremsan och att
temperaturen ska läsas av inom fyra minuter efter att provet
lämnats. Temperaturen ska dokumenteras i avsedd ruta på
remissen.
Om ovanstående inte uppfylls, måste ett nytt prov lämnas.

•

Följande ska göras i provlämnarens närvaro:
Fördela urinen i de tre rören som ingår i ”drog-kitet”. Klistra
säkerhetstejp från remissen över korken på varje rör och lägg dem i
transporthylsorna.
Skriv under, längst ner till höger på remissen, att denna
provtagningsanvisning har följts. Anteckna också i rutan om intagna
läkemedel och naturläkemedel.
Lägg rören och remissens första blad (Laboratoriets exemplar) i
plastpåsen, förslut den med hjälp av tejpen och häfta ihop den med
häftklammer.
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•

Provlämnaren ska med datum och underskrift samtycka till att
analyserna utförs och att allt har gått rätt till, längst upp till höger på
remissens andra och tredje blad.

•

Remissens andra blad (Beställarens exemplar) skickas till
beställaren.
Remissens tredje blad (Provlämnarens exemplar) lämnas till
provlämnaren.
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•

Den plomberade provpåsen lämnas/skickas till Laboratoriemedicin.
MEDICINSK DIAGNOSTIK
Kemilaboratoriet
Länssjukhuset Ryhov
551 85 JÖNKÖPING

Material
Remiss ”Drogtest i urin för arbetslivet samt körkortsärenden” och
plomberad förpackning med provtagningsmaterial beställs från
Laboratoriemedicins kundtjänst, tel 036-32 20 00.

Versionsnummer
Ansvarig
Kapitel

2.0
Anna-Lena Lindstrom

Gäller från
Godkänt av
Rubrik

2013-05-29
Ewa Dmowska
Provtagningsanvisning drogtest i urin för

