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Det ska alltid finnas 4 obrutna spårsäkringsset på kvinnokliniken, 2 på avd 8
i undersökningsrum och 2 på gynmottagningen lab, Växjö.
Det ska finnas 1 obrutet spårsäkringsset på gynmottagningen i Ljungby.
Ett spårsäkringsset används per patient och ska märkas med patientens
identitet.



Ej använt innehåll kasseras.
Blankett för spårsäkring fylls i och undertecknas av undersökaren och ev
närvarande polis. Blanketten sätts i plastficka på det aktuella spårsäkringsset.



Lådan försluts med hjälp av ID-etikett.



Spårsäkringsprover: DNA (lila kork 1 st), alkohol/droger (grå kork 2 st)
urinprov (2 st).


Om polisanmälan gjorts överlämnas dessa direkt efter undersökning till
polisen.



Om ej polisanmälan gjorts förvaras på Kvinnokliniken Växjö i max 2 år.

Förvaring
Förvaras på avd 8, kvinnokliniken Växjö och akutmottagningen, Ljungby lasarett.


Låst kylskåp = fuktiga prover (blod och urinprov).



Låst skåp = torra prover (topsprover, tejpfolier, trosor) i kartongen.
OBS! mindre risk för ”DNA-smitta”

Kylskåp och skåp för spårsäkring är försett med kortlås som endast kan öppnas
av jourhavande läkare/gynekolog.
Extra rör (blodprov) för spårsäkring ska finnas tillgängligt.
Lila rör = litet EDTA-rör. Grått rör = ersätts med 3 lila EDTA-rör
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Tips


Viktigt att torra prover får lufttorka så snabbt som möjligt.



Använd spetsen på fuktat (NaCl) bomullstops.
Proverna ska vara identitetsmärkta och förvaras samlat i spårsäkringskit.
Handskar ska bytas ofta helst mellan de olika momenten.




Övrigt


Kostnader för spårsäkringset: cirka 500 kr.

Vid polisanmälan tar polisen med sig ett nytt spårsäkringset (gratis).
Spårsäkringskit som används då polisanmälan ej har gjorts beställs via:
www.nordkrim.se, info@nordkrim.se

Kassering av prover efter 2 år
Provrör kasseras i gul burk för riskavfall och persedlar slängs avidentifierade i
sopor för brännbart material.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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