
   Metabola sjukdomar 
 Remitterande instans 

Kontaktuppgifter (ej växeltelefonnummer): 

Patient Kvinna  Man 

Svarsmottagare (Om annan än remitterande instans) 

Kontaktuppgifter (ej växeltelefonnummer): 

 

Provt.datum: 
år        mån       dag      kl 

Provet utgörs av: 
 Blod              Urin  Likvor   

  Annat: ………….

Blodprov, 
belastning 
Proverna ska 
löpnumreras 

Rör 1 
kl 

Rör 2 
kl 

Rör 3 
kl 

Rör 4 
kl 

Rör 5 
kl 

Rör 6 
kl 

Rör 7 
kl 

Rör 8 
kl 

Rör 9 
kl 

Rör 10 
kl 

Debitering 

  Beställaren = Rem instans  Svarsmottagaren 

Urinprov, 
samling 
Ange datum/
tidpunkt på rören 

Fr.o.m.    kl T.o.m.   kl Volym (mL) 

Fr.o.m   kl T.o.m    kl Volym (mL) 

Biobankslagen 
Inskickandet av denna remiss bekräftar att 
patienten (alt vårdnadshavare/ närstående) 
har fått information om – och samtycker – att 
provet och tillhörande personuppgifter 
sparas för vård och behandling och därmed 
förenlig verksamhet. 

Anamnes, kliniska fynd, frågeställning

    Nej, patienten samtycker inte till att provet 
sparas för vård och behandling och därmed 
förenlig verksamhet.  
Nej-talong bifogas. 

    Patienten är vid provtillfället oförmögen att 
lämna samtycke. Rem.läkare: 

Aktuell medicinering: 

S- Glycerol 

S- Gallsyror 

B, CSV- Pyruvat 

B, CSV- Laktat 

P- Fria fettsyror 

P- 3-Hydroxismörsyra 

P- Acetoacetat   

Erc- Transketolas 

Fibroblastodling   

Mitokondrie-DNA (LHON, Lebers sjukdom):

Annan undersökning: .................................................

För provtagningsanvisningar: www.kliniskkemi.se ("Våra analyser/Provtagningsanvisningar") Version 1.12 2017-05-17

K
lin

is
k 

ke
m

i, 
S

ah
lg

re
ns

ka
 U

ni
ve

rs
ite

ts
sj

uk
hu

se
t, 

41
3 

45
 G

öt
eb

or
g 

Te
le

fo
n:

 0
31

-3
42

 1
0 

00
 (v

äx
el

), 
A

na
ly

se
rn

a 
i d

et
 g

rå
 fä

lte
t 0

31
-3

42
 3

1 
59

 e
lle

r 0
31

-3
42

 4
0 

77
. 

Ö
vr

ig
a 

an
al

ys
er

 0
31

-3
42

 2
4 

25
. E

-p
os

t: 
su

.k
lin

is
k.

ke
m

i.e
nh

et
6@

vg
re

gi
on

.s
e

   Remiss 2 Klinisk Kemi

B- TPMT (Tiopurin-metyltransferas; enzymaktivitet 
och genotyp. För TPMT-metaboliter se Remiss 5.

P, U, CSV- Aminosyror 

U- Organiska syror

U- Pregnantriol

S- Acylkarnitiner, fraktionerade

S- Karnitin

P, S- Pipekolsyra

S- NTBC

U- Succinylaceton

P- Succinylaceton

Erc- Porfobilinogen syntas 

U- Karnitin

S- Biotinidas

Erc, S, Pleu, Asc- ADA (Adenosindeaminas)

Mitokondrieundersökning

m.3460G>A
m.11778G>A
m.14484T>C

http://www.kliniskkemi.se/
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