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Information til patienten 
 

Vejledning i opsamling af afføringsprøver

 
Du skal have sendt en afføringsprøve og vi beder dig følge denne vejledning. 
 
Sådan tages prøven 

Til opsamling af prøven kan anvendes en engangsbøtte, avispapir eller et stykke plastfolie, som 
lægges over toiletkummen. 
 
 
Det medfølgende boblekuvertsæt bruger du på følgende måde: 
 

1. På låget i prøverøret sidder der en lille ”ske”. Brug denne eller en engangs-teske til at 
tage prøven med. Fyld røret ca. 2 centimeter. Skru låget på glasset. 

2. Læg røret i den hvide stofpose. 
3. Læg den hvide stofpose i plastposen. 
4. Sølvpapiret bage det grønne på plastposen trækkes af, og posen lukkes. 
5. Fold papstykket om plastposen. 
6. Læg det hele i den hvide boblekuvert og luk. 
7. HUSK porto. Du skal selv sørge for porto, og sende prøven som quickpost.  

 
Ingen prøver i postkassen 
Det er vigtigt, at denne prøve kommer hurtigt frem til hospitalet. Derfor skal du 
sende prøven som "Quickbrev." 
Du kan IKKE sende Quickbrev fra en postkasse. Quickbrevet skal afleveres på et 
posthus. Se eventuelt, hvor du kan sende Quickbrev på www.brev.rm.dk. Eller ring 
til Post Danmark på 7070 7030. 
Alternativt kan du aflevere brevet/prøven hos Informationen på hospitalet. 

 
 
8. Prøven må højst være 5 dage gammel. Påfør venligst dato på glasset. 

  
Afføringsprøven kan afleveres i tidsrummet: 
Regionshospitalet Viborg: Mandag til torsdag mellem kl. 08.00 til kl. 19.30 
Regionshospitalet Skive: Mandag til torsdag mellem kl. 08.00 til kl. 19.30 
Regionshospitalet Silkeborg: Mandag til torsdag mellem kl. 07.00-16.30. 
 
Prøven afleveres i Informationen på Regionshospitalet Viborg og Silkeborg. 
På Regionshospitalet Skive afleveres prøven i Receptionen, Akutklinikken. 
 

Regionshospitalet 
Viborg 

Medicinsk Afdeling 

Klinik for Mave-Tarmsygdomme 

Heibergs Allé 2 
Postboks 130, DK-8800 Viborg 
Tlf. 7844 7313, tlf. direkte 2328 2147 
www.regionshospitalet-viborg.dk 


