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7. Packning av de förseglade provrören för transport 

•  Provtagaren lägger de förseglade provrören i separata 
skydds påsar tillsammans med en absorberande kudde för 
transporten och sörjer för att proverna placeras kallt för 
transporten till laboratoriet. 

2. Val av provtagnings- och förseglingsinstrument

•  Välj en förpackning med förseglingsinstrument som innehål-
ler A- och B-rör för försegling och identifiering av proven.

•  Välj en påse med provtagningsinstrument och de övriga  
instrumenten som används vid provtagningen.

•  Kontrollera att förpackningen med förseglingsinstrument 
är obruten, öppna förpackningen och placera dess inne-
håll på bordet enligt anvisningarna.

3. Kontroll av provtagnings- och förseglings instrument

•  Kontrollera att A- och B-förseglingsrören är hela och  
tomma.

•  Kontrollera att kodnumren på förseglingsrören, deras korkar 
och på nummerdekalerna (8 st.) är identiska.

•  Ta av skyddsplasten på rören, lägg korkarna upp och ned 
på bordet och ta bort de röda skyddsringarna.

•  Öppna förpackningen med provtagningsinstrument och  
kontrollera instrumenten enligt anvisningarna.

1. Kallelse till kontroll och anmälan för provtagning

•  Efter att du har undertecknat kontrollkallelsen ska du  
hållas under uppsikt av kontrollfunktionärerna tills doping-
kontrollen har slutförts.

•  Du ska uppvisa identitetsbevis/legitimation med bild och 
lämna de uppgifter som behövs för kontrollprotokollet.

•  Du har rätt att ta med dig en personlig assistent till kontrol-
len. Du har också rätt att få information om förfarandet vid 
doping kontroll samt om dina rättigheter och skyldigheter.

•  Du får avlägsna dig från kontrollokalen för en kort tid  
endast med tillstånd av den ansvariga kontrollfunktionären 
och under vederbörlig uppsikt.

•  Blodprovernas tas av en person som har fått utbildning och 
beviljats befogenheter av ADK och som dessutom har yrkes-
utbildning inom hälsovård och behörighet för blodprovstag-
ning.

•  Du ska sitta ned och slappna av minst 10 minuter före blod-
provstagningen.

4. Numrering av provrören

•  Lägg kodnummerdekaler på två provrör parallellt med 
provröret ovanpå etiketten så att kodnumret finns nära  
korken.

•  Ge provtagningsinstrumenten till provtagaren och se till 
att du hela tiden kan se dem.

5. Blodprovstagning

•  Blodprov tas i första hand i den icke dominerande armen.
•  Provtagaren placerar ett spännband runt din arm, rengör 

huden där blodprovet tas och inleder provtagningen.
•  När de nödvändiga provrören har fyllts, vänder prov tagaren 

dem ett par gånger och ställer dem i en provrörsställning.
•  Du ska se till att du att du eller din assistent ser rören hela 

tiden.
•  Provtagaren lägger en kompress på insticksstället i huden. 

Tryck på insticksstället i 2–3 minuter.

6. Försegling av provrören

•  Provtagaren antecknar kodnumret i testprotokollet.  
Kontrollera att det är korrekt antecknat.

•  Lägg försiktigt blodprovrören i A- och B-förseglingsrören 
och förslut korkarna. Vrid inte korkarna för hårt så att de 
går sönder.

•  Provrören ska hela tiden stå i upprätt ställning.
•  Efter detta kontrollerar provtagaren förseglingen av  

provrören.

8. Kassering av provtagningsinstrumenten

• Riv sönder de överblivna kodnummerdekalerna.
•  Provtagaren kasserar de använda (och överblivna) 

provtagnings instrumenten och de överblivna kodnummer-
dekalerna på ändamålsenligt sätt genom att lägga dem i 
ett kärl för riskavfall.

9. Ifyllning, kontroll och undertecknande av  
test protokollet

•  Uppge i testprotokollet om du har fått blodtransfusioner 
under de senaste sex månaderna.

•  Om du ytterligare ska lämna urinprov, kan du gå till  
väntrummet under övervakning.

•  Om du enbart ska lämna blodprov eller om du redan  
har lämnat urinprov, ifylls testprotokollet fullständigt. 
Granska testproto kollet omsorgsfullt och underteckna 
det. Därefter får du en egen kopia av protokollet.

•  Du ska undvika tung motion eller träning i en halvtimme för 
att undvika att blåmärke bildas vid insticksstället i huden.


