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Tabell 5. Tekniska kvalitetskrav på prover som patienten själv tar 

 

Typ av 

prov 

Kvalitetskrav 

 

Rekommendation 

Urinprov För att bakterierna i urinblåsan 

ska kunna undersökas ska konta-

minering av urinen med bakterier 

från huden och yttre könsorgan 

undvikas. 

Patienten ger ett mittströmsurinprov. Det finns an-

visningar i bild och videoformat för hur provet ska 

ges.1 

  Orsaken till att man vid bakterie-

odling från urin strävar efter ett 

koncentrerat prov från blåsan, om 

inte irritation av blåsan eller något 

annat symtom utgör hinder, är att 

odlingens känslighet ska vara 

maximal. 

Om det går att välja eftersträvas morgonurin som 

varit i blåsan i minst fyra timmar.2 I samband med 

jourprover ska den korta tiden i blåsan antecknas 

så att en positiv bakterieodling ska tolkas utifrån 

halten E3 kolonier/ml från och med primärpatoge-

ners del och inte först utifrån halten E4–E5 kolo-

nier/ml.2  

 Vid klamydiaundersökningar från 

urin strävar man efter prover som 

tas från urinröret. 

Patienten ger ett prov av första urinen i ett över-

enskommet provkärl. 

 Bakterier i urin växer i rumstem-

peratur. Provet kan förstöras av 

temperatur, tid och konserverings-

medel. 

Provet ges i laboratoriets provburk och överförs i 

överenskomna rör med konserveringsmedel. Den 

verkliga provtagningstiden antecknas hemma och 

kontrolleras av patienten då provet lämnas in. 

 

  

För kemiska undersökningar är 

det nödvändigt att i samband med 

mottagandet av provet kontrollera 

att det är dugligt för undersökning. 

Provkärl, konserveringsmedel och uppsamlingssätt 

för de vanligaste undersökningarna avtalas med la-

boratoriet och ges patienten.3,4 

 Vid undersökningar av narkotika 

kan det vara nödvändigt att pati-

entens åtgärder övervakas. 

Patienten ger sitt urinprov under övervakning. Hur 

provet transporteras och undersöks avtalas med la-

boratoriet då det gäller ett socialrättsligt fall (anställ-

ningsförhållande, barnskydd eller annan juridisk or-

sak).  

 Cellundersökningar kräver färska 

prover och konserveringsmedel. 

 

Prover som gäller undersökning av celler i urinen 

överförs redan hemma i överenskomna rör med 

konserveringsmedel. 

För undersökning av cancerceller lönar det sig att ta 

prov från morgonens andra urinprov eller ge urin-

prov på vårdavdelningen. 

Avfö-

rings-

prov 

För bakterieodling från avföring 

tas ett prov från avföringens yta. 

Avföringsprovet tas från ett torrt engångsunderlag 

eller engångskärl och kontaminering av provet med 

externa vätskor, såsom vatten eller urin ska undvi-

kas.   

 I samband med kemiskt faststäl-

lande av avföring kan en för stor 

provmängd förstöra undersök-

ningen. 

För att påvisa dolt blod (hemoglobin) eller kalpro-

tektin tas endast den mängd avföring som laborato-

riet föreskrivit med en separat provsticka i ett sepa-

rat förvarings- eller transportkärl. 

Hostprov Provet innehåller så lite saliv som 

möjligt och står för luftstrupens 

slem. 

Ett hostprov ges med hjälp av vägledning och ge-

nom att följa med när provet ges. Enbart en skriftlig 

anvisning för upprepat prov räcker inte. 
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