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Transport av prover till vårdcentral/laboratorium 
 

1. Ej smittförande prover av blod och urin skyddsklass 1 

 Provröret läggs i en vadderad skyddshylsa och skyddande ytterförpackning 

 Vid transport av prov från flera personer placeras samtliga prover i en godkänd låda 

 Vid transport i bil placeras provröret/en i bilens bagageutrymme 
 

Fraktsedel 

 Vid transport av prov/er från en person behövs ingen fraktsedel 

 Vid transport av prover från flera personer krävs ifylld fraktsedel/godsdeklaration 
 

2. Prov för mikrobiologisk odling Ämnesnr 3(b) skyddsklass 2 
 

 Odlingar från blod, svalg, sår, urin, avföring m.m. 

 Provröret placeras i en vadderad skyddshylsa och skyddande ytterförpackning 

 Vid transport av prov från flera personer placeras proverna i en godkänd låda 

 Vid transport placeras provröret/en i bilens bagageutrymme 
 

Fraktsedel: 

 Godkänd fraktsedel/godsdeklaration krävs vid samtliga transporter 

 Vid transport av både ej smittförande prov och prov för mikrobiologisk odling 

       ska samtliga rör skrivas på fraktsedeln 
 

Blodsmitta 

Socialstyrelsen har givit ut föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande 

avfall SOSFS 2005:26 (M) Föreskrifter och allmänna råd ”Hantering av smittförande 

avfall från hälso- och sjukvården”. I föreskriften finns angivet bl.a. tillämpningsområde,  

hantering allmänt och transport, insamling och märkning. Från Smittskyddsinstitutet  

finns anvisningar om förpackning, hantering, märkning m.m. av olika slags prover. 
 

3. Prover med/eller misstanke om blodsmitta Ämnesnummer 2 (skyddsklass 3):  
 

 Vid misstanke om blodsmitta t.ex. hepatit ska provtagning ske på vårdcentralen 

       

Undantag i de fall när den enskildes hälsotillstånd ej möjliggör att provtagningen  

kan ske vid vårdcentral eller sjukhuset. Transporten måste ske av person med särskild  

behörighet att transportera smittfarligt gods från det särskilda boendet till laboratorium. 
 

För transport av prover enligt punkterna 1- 3 ovan 
 

 Provtagningsrör, vadderad skyddshylsa och skyddande ytterförpackning tillhandahålls 

       vid den vårdcentral som ordinerat provet 
 

 Sjuksköterskan bedömer på vilket sätt provet ska transporteras till vårdcentralen 

       att gå med provet, cykel eller med bil, gäller ej vid misstanke om blodsmitta se ovan. 
                                                          



 FRAKTSEDEL 
 
  
_______________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 

Godsavsändare: 
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

Godsmottagare: 
Vårdcentral: 
 

_______________________________________________________________________________ 

GODSDEKLARATION Klass 6,2 

 

Diagnostiska prov ej ADR 
 
Ej smittförande (skyddsklass 1) Antal prov_________________________ 
( blod och urin mm för kemisk analys) 
 

 

Diagnostiska prov  UN 2814 ADR  
 
Ämnesnummer 3 (b) (skyddsklass 2) 
(prov för mikrobiologisk odling tex. blod,                           Antal prov________________________ 
urin, svalg, sår, faeces) 
 
Ämnesnummer 2 (Skyddsklass 3) 
(”blodsmitta)    Antal prov________________________ 
 

Totalt antal prov___________________ 
 

Avsändarintyg:  

Härmed intygas att det i godsdeklarationen angivna ämnet får transporteras på väg samt att 

godsets tillstånd, behandling, emballage och etikettering överensstämmer med föreskrifterna 

i ADR. 
 
_________________  ___________________________________________ 
Datum   Namnunderskrift 

___________________________________________ 
Namnförtydligande 

    


