
Anvisning för provtagning, ifyllnad av 
förhandsuppgifter och returnering
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1 Provtagningspaketet 
innehåller ett provrör med 
provtagningssticka, en 
skyddande returpåse och 
en fuktabsorberande duk. 

OBS! Vätskan i röret 
innehåller hälsoskadliga 
ämnen. Vidrör inte 
provrörets/korkens insida 
eller vätskan. 

2
Ta ett lämpligt rent 
underlag, till exempel 
ett kraftigt papper, en 
dagstidning eller en 
engångstallrik, och låt 
avföringen komma på 
detta. 

Ta inte avföringen direkt 
från toalettstolen.

3 Öppna den gröna korken på 
provröret genom att vrida 
på den. 

Om avföringen är hård kan 
du fukta den med lite vatten 
så att du kan stryka provet
på provstickan.

Om avföringen är lös kan du 
torka provstickan med t.ex. 
toalettpapper innan du
sticker in stickan i avföringen. 

4
Samla avföring på 
spetsen av stickan 
genom att picka 2-3 
gånger med stickan i 
avföringen. 

Provmängden är 
tillräcklig när spetsen är 
täckt med avföring. 

5
Sätt tillbaka korken 
med stickan i provröret 
och stäng korken 
genom att trycka 
ordentligt så att den 
knäpps fast. Öppna 
inte korken på nytt. 

6

Skaka provröret kraftigt 
några gånger när du har 
stängt korken ordentligt. 

7

Fyll i provtagningsdatumet på 
provetiketten (klistermärket) på 
kallelsebrevet. 

Lossa den streckkodsförsedda 
provetiketten från papperet. Fäst 
provetiketten vertikalt på provrörets 
platta sida enligt bilden. 

Läggdärefter provröret i returpåsen 
med absorbtionsduk. Stäng returpåsen 
ordentligt. 

8 Fyll i screeningens 
förhandsuppgifter på den 
elektroniska blanketten. 

Om du inte kan använda 
den elektroniska 
blanketten ber vi dig 
fylla i blanketten för 
förhandsuppgifter som 
medföljer kallelsebrevet.

www.seula.hus.fi
Användarnamn: nummerserie 
som börjar med HM på 
provetiketten. 
Lösenord: de första sex siffrorna 
i din personbeteckning.

9 Lägg påsen med provet i 
returkuvertet av kartong som 
medföljde kallelsen. Om du 
har fyllt förhandsuppgifterna 
på pappersblanketten ska 
du också lägga blanketten i 
returkuvertet. 

Lämna in kartongkuvertet 
senast nästa vardag 
efter provtagningen i HUS 
laboratoriets returlåda eller 
skicka det per post.

https://seula.hus.fi


Vanliga frågor

1. Behöver jag förbereda mig inför provtagningen?  
• Alla inkallade kan delta i undersökningen, d.v.s. sjukdom eller medicinering  

förhindrar inte deltagandet.  

• Du behöver inte fasta eller pausa din medicinering före provtagningen.  

• Du behöver inte äta någon specialkost före provtagningen.  

• Du kan ta provet vid vilken tidpunkt som helst på dygnet.  

2. Hur förvarar jag provröret innan jag returnerar det?  
• Returnera gärna provröret så snart som möjligt efter provtagningen till HUS laboratoriet  

eller per post. Returkuvertets porto är betalt.  

• Förvara provröret i rumstemperatur.

3. Var hittar jag närmaste HUS laboratorium för inlämning av returkuvertet?  
• HUS Diagnostikcentrums alla laboratorier finns uppräknade på denna adress:  

https://www.hus.fi/sv/sok  -> ”Laboratorier”.

• För inlämning av prover har HUS laboratoriet en returautomat eller returlåda märkt  
med ”Screening för tarmcancer”. 

• Du kan också skicka in returkuvertet per post nästa vardag efter provtagningen.  
Returkuvertets porto är betalt.  

4. När behöver jag ett nytt provtagningspaket?  
• Om innehållet i provpaketet är bristfälligt eller provröret är defekt på något sätt  

(t.ex. det finns ingen vätska i provröret) eller om provröret saknas från ditt kallelsepaket.  

• Om det inte går att läsa nummerserien som börjar med HM eller streckkoden  
på kallelsebrevets providentifieringsetikett.  

5. Var får jag  ett nytt provtagningspaket, om jag behöver ett sådant?  
• Om du behöver ett nytt provtagningspaket beställer du det enklast med en blankett  

på HUS webbplats på adressen www.hus.fi/sv/tarmcancerscreening.  

6. Hur och när får jag veta testresultaten?  
• Vi informerar dig personligen om testresultaten med ett brev inom en månad  

efter att provet analyserats.  

• Laboratorieresultat lämnas inte ut per telefon.  

Mer information om provtagning och hjälp vid eventuella problem finns på  
adressen www.hus.fi/sv/tarmcancerscreening eller hos HUS Diagnostikcentrums  
kundservice på tel. 09 471 86800 (val 4, screening för tarmcancer).

https://www.hus.fi/sv/sok
https://www.hus.fi/sv/tarmcancerscreening
https://www.hus.fi/sv/tarmcancerscreening

	Anvisning för provtagning, ifyllnad av 
	Vanliga frågor
	1. Behöver jag förbereda mig inför provtagningen?  
	2. Hur förvarar jag provröret innan jag returnerar det?  
	3. Var hittar jag närmaste HUS laboratorium för inlämning av returkuvertet?  
	4. När behöver jag ett nytt provtagningspaket?  
	5. Var får jag  ett nytt provtagningspaket, om jag behöver ett sådant?  
	6. Hur och när får jag veta testresultaten?  


