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Provtagning och skicka blodprov för Harmony NIPT, performed in Sweden. 
DISTANS 

1. Test Request Form (Remiss) 
Patienten ska läsa igenom informationen, fylla i och signera till vänster på remissen. 
Patienten ska informeras om denna typ av test, kriterierna för utvärdering, rapportens 
format samt testets begränsningar. Provtagaren ska fylla i och signera Remissen. 
 

2. Ta blodprov 
Desinficera området där blodprovet ska tas.  
Ta 2 rör av perifert venöst blod (helblod) från den gravida kvinnan i de medföljande cell-free 
DNA, Roche– rör (8,5 ml, vakuum-rör).  
Blanda blodet försiktigt genom att invertera det 10 gånger (se Bild 1).  
Förvara röret i rumstemperatur (6-35°C). 
Skriv ned patientens namn och födelsedag på rören.  

 
 

3. Att förpacka blodprovet 
Lägg rören i det absorberande materialet och därefter i Biohazard-plastpåsen, försegla sedan 
plastpåsen. Lägg den förseglade Biohazard-plastpåsen i Gel wrap. Placera Gel wrap i 
foliekuvertet och försegla noggrant genom att dra bort skyddsremsan från tejpen. Placera 
foliekuvertet i boxen tillsammans med den signerade Remissen (Test Request Form). 
 

4. Transport av blodprovet till Life Genomics 
Skicka helst proverna samma dag som de tas.  
När blodprovet/blodproven är redo för transport så placeras boxen i ett vadderat kuvert. 
Försegla kuvertet med häftklammer eller tejp. (Vid stark kyla kan frigolitlåda användas.) 
 
Det är bra om ni hör av er till Life Genomics (0708-58 33 72, info@fostertest.se) då 
blodprovet/blodproverna skickas. Ange antal blodprover samt vilket leveranssätt ni 
kommer använda. – Spårningsnummer. 
 

5. Boka upphämtning 
Upphämtning bokas från den adress där blodprovet togs 
(mödravårdscentralen/vårdcentralen). 
- Göteborg postnummer 411xx-413xx 

Transport sker med Postbud Cykelbud, Normalbud (levereras inom 2 timmar). Är det mer 
bråttom kan Postbud Panikbud användas, vilket levereras så snabbt som möjligt. 
Life Genomics kundnummer: 20662564 
Upphämtning bokas på telefonnummer: 020-96 96 96. 
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Boka upphämtning senast 14:00. 
Ange val 2 (Göteborg) och ange att ni ringer från Life Genomics och vill boka Cykelbud 
Normalbud. När de frågar om upphämtningsadress, ange er adress. Mottagaradressen 
är: 
Life Genomics 
Att: Eva Arkblad 
Odinsgatan 28 
411 03 Göteborg 
Tel: 0708-58 33 72 
 
Life Genomics har öppet helgfria vardagar 8-16. 
 

- Göteborg övriga postnummer 
Transport sker med Postbud Normalbud (levereras inom 2 timmar).  
Upphämtning bokas på telefonnummer: 020-96 96 96. 
Boka upphämtning senast 14:00. 
Ange val 2 (Göteborg) och ange att ni ringer från Life Genomics och vill boka Normalbud. 
När de frågar om upphämtningsadress, ange er adress. Mottagaradressen är: 
Life Genomics 
Att: Eva Arkblad 
Odinsgatan 28 
411 03 Göteborg 
Tel: 0708-58 33 72 
 

- Övriga orter i Sverige 
Sätt på fraktsedeln på vadderade kuvertet/frigolitlådan. Transport sker med PostNord. 
Vid minusgrader utomhus undvik att skicka proverna dag före helg. 
Upphämtning bokas senast kl. 13:00 på 0771-33 33 10, eller gå in på 
http://www.postnord.se/sv/foretag/skicka/boka/Sidor/boka-hamtning.aspx . Ange val 
för Hämtning #1, sedan #1. Tryck in ditt riktnummer #, kundummer 20662564#. Ange din 
upphämtningsadress samt mottagarens adress: 
 
Life Genomics 
Att: Eva Arkblad 
Odinsgatan 28 
411 03 Göteborg 
Tel: 0708-58 33 72 
OBSERVERA att ni måste finnas tillgängliga på adressen för upphämtning efter att 
upphämtningen bokats. 
 
Det går även bra att lämna paketet hos PostNords (Postens) ombud (ICA, COOP mm). 
Observera vilken tid du senast måste lämna in ditt paket hos ditt ombud för att paketet 
ska gå iväg samma dag. 


