
Urinprovtagning av drogtest för arbetslivet
Före provtagningen

• Be provlämnaren ställa bort väska och dylikt, avlägsna 

skrymmande klädesplagg.

• Be provlämnaren noga tvätta, skölja samt torka sina 

händer.

• Provlämnaren får inta högst ett glas vätska i väntan på att 

provet skall lämnas.
Provtagningsutrymmet

• Toalett bör ha färgat vatten ( t ex 

blåfärgat).

• Vattnet till handfatet bör vara avstängt.

• Möjlighet till handtvätt får finnas utanför.

Provtagning

• Använd handskar vid hantering av provet.

• Förse provlämnaren med provtagningskärlet.

• Var observant på tecken till manipulation, be om nytt prov vid misstanke.



Efter provtagningen
Samtliga av nedanstående moment utförs i närvaro av 

provlämnaren:

• Temperaturen skall avläsas inom 4 minuter.

• Acceptera endast provet om det är kroppsvarmt, 32-

38°C.

• Ange på remissen att temperaturkontrollen är utförd.

• Granska urinprovet avseende färg, lukt, konsistens, kristaller på  

botten.

• Häll upp urinen i tre rör med gul kork, vilka är rekvirerade från 

webbutiken (länk) på karolinska.se/lab, och förslut dessa med 

ridnummeretikett. Fyll röret med minst 5mL urin till max 1cm från 

övre kanten.

• Fyll i resterande remissuppgifter med bl. a. provlämnarens 

underskrift  och samtycke.
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https://www.karolinska.se/for-vardgivare/Karolinska-Universitetslaboratoriet/Webbutik-bestall-provmateriel-mm/


Remissuppgifter

• Kontrollera provlämnarens identitet och 

ange personuppgifter på remissen.

• Fyll i alla uppgifter noggrant med blått eller 

svart bläck, viktigt för rätt bedömning av 

provresultatet.

• Var noga med att notera ev. intagna 

läkemedel den senaste veckan.

Positiva svar till MRO
Uppge fullständig adress, om adressen inte 

överensstämmer med svarsmottagaren.
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• Vik den vita delen av remissen och lägg i 

det andra facket i provpåsen.

• Behåll rosa delen.

• Lämna den gula delen till provlämnaren.

• Det går bra att packa fler provpåsar + 

remisser i den föradresserade och 

förfrankerade skickpåsen. 

• Förslut noggrant.

• Prover som inte skickas samma dag 

förvaras i kylskåp i max en vecka.
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