
REMITTERANDE INRÄTTNING, KLINIK, AVD/MOTT KLINISK GENETIK 

Personnummer:  

Namn: 

TFN: 019-6023643 
FAX: 019-6021035 

TILL: 
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO 
VERKSAMHETSOMRÅDE LABORATORIEMEDICIN 
KLINISK PATOLOGI OCH GENETIK 
701 85 ÖREBRO  

AVSÄNT ANTAL  

SIGN RÖR TFN 

MOTTAGET 

SIGN ANTAL 

ANAMNES OCH FAMILJEHISTORIA 

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

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 

PAD NR (STRECKKOD) 

SKRIV EJ HÄR ! 

Verksamhetsområde laboratoriemedicin 
Klinisk patologi och genetik

Helblod EDTA (1 rör, 6 mL)

Annat material:          ____________________________________________ 

Extraherat DNA (ID):  ___________________________________________ 

Befintligt prov (ID):    ____________________________________________

Våra provtagningsanvisningar når du via vår hemsida på: www.regionorebrolan.se/uso/labmed 
och intranätet. Sök på "Genetisk analys". 

För biobanksinformation se: https://biobanksverige.se/ 

KÖN (kvinna, man, annat/okänt)   ______________________ 

FAMILJENUMMER (om finns)  _____________________

KÄND MUTATION I FAMILJEN

REMISSDATUM

ÖNSKAD ANALYS/FRÅGESTÄLLNING

Ange kod (se lista på sida 2): ____________________________

Om riktad genanalys önskas, var god ange gen/gener: 

___________________________________________________________

KLINISK DIAGNOS/ MISSTÄNKT DIAGNOS

INDIKATION 

Provtagningsdatum: ____________  kl: ____________

INREMITTERANDE LÄKARE OCH  TELEFONNUMMER

INSÄNT PROV

http://www.regionorebrolan.se/uso/labmed


ANALYSER 

Verksamhetsområde laboratoriemedicin   
Klinisk patologi och genetik

Kod       Analys Provtyp
Helblod EDTA (1 rör, 6 mL)FH Familjär hyperkolesterolemi. 

Sekvensering av LDLR, APOB, PCSK9 och LDLRAP1, även kopietalsanalys 
för LDLR. Samt farmakogenetisk analys för statinbehandling

För innehåll i paneler och provtagningsanvisningar se hemsidan: 
www.regionorebrolan.se/uso/labmed Sök på "Genetisk analys"

EXOMBLOD Ärftliga sjukdomar, genetisk analys (helblod) 
Exomsekvensering med analys av genpanel enligt misstänkt diagnos 
(genlista på tillgängliga paneler finns i provtagningsanvisningar)  

Helblod EDTA (1 rör, 6 mL)

Helblod EDTA (1 rör, 6 mL)RIKTAD Riktad sekvensering avseende enstaka gen, genpanel eller kända 
varianter. Ange på remissen vilken/vilka gener och ev. variantnamn. 

http://www.regionorebrolan.se/uso/labmed
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