
 

 

Prøvetakingsinstruks for dopingkontroll 
Revidert: 2019-03-26 

 

Blodprøver 

 

Medvirkning fra hestens representant 

1. Før blodprøver tas ut skal det 
settes fram 3 uåpnede, 
forseglede prøve-takingssett.  

La hestens representant velge ut 
én pakke som åpnes av doping-
kontrolløren under påsyn av 
hestens representant og benytt 
denne til den videre 
prøvetakingen.  

  
  

2. Dernest skal det tas fram en forseglet pose med 
plasthansker.  

Denne skal åpnes i påsyn av hestens 
representant før selve prøvetakingen begynner.  

 

 
Generelt om prøvetakingen 

Utstyret som brukes skal alltid være 
fra uåpnede prøvetakingssett, jfr. 

punktene over. 

 

 

 

. 

 
Forberedelse før prøvetakingen 

3. Ta fram den hvite forsiden av prøvetakingsprotokollen med forseglingsetiketter. 



 

 

4. Fyll ut «Protokoll for uttak av dopingprøver av hest». Protokollen består av fire ark med 
gjennomslag; bruk et hardt underlag slik at teksten er lesbar også på det siste arket. 

(Dersom det er mer praktisk kan protokollen også fylles ut etter prøvetakingen). 

5. Ta på engangshansker.  

Prøvetaking 

6. Ta blodprøver av hesten; fyll fem fulle (1 cm fra korken) gel-heparinrør 10 ml, grønngul 
kork.  

Merking og forsegling av blodprøverørene  

7. Merk alle blodprøverørene med 
strekkodeetiketter.  

Etiketten skal plasseres slik at det 
trykte prøvenummeret kommer på den 
ene siden av røret, fortsetter med det 
grønne eller gule feltet over korken og 
festes på den andre siden av røret 
med strekkoden. 

Hvis dette gjøres korrekt vil det bli en 
ubrutt forsegling over hele korken. 

Gel-heparinrøret merket med den gule 
etiketten er B-prøven. 

 

 
 

8. Få hestens representant til å kontrollere at merkingen av blodprøverørene stemmer 

overens med merkingen av «Protokoll for uttak av dopingprøver av hest» (samme 

prøvenummer) samt at opplysninger om hest og trener stemmer. Gå gjennom 

informasjonen i protokollen med hestens representant før denne signerer. 

OBS! Hvis signaturen er utydelig bør navnes gjentas med blokkbokstaver. 

I noen tilfeller ønsker hestens representant å forlate dopingkontrollen før hesten er ferdig. 

Protokollen skal da signeres av hestens representant før personen forlater området. 

Årsaken til at hestens representant ønsket å forlate dopingkontrollen, samt tidspunkt for 

dette skal også noteres på protokollen 



 

 

Pakking av blodprøverørene 

 

9. Pakk alle blodprøverørene i isopor-
esken (den gule B-prøven på skrå i 
bunn, de fire A-prøvene i de fire 
fordypningene i esken). 

 

Merking og forsegling av isoporesken   

10. Lukk isoporesken tett og lim en etikett (strekkode og prøvenummer) på alle fire sider av esken 
i nærvær av hestens representant. 

 

11. Protokoll for uttak av dopingprøver av hest er 
utarbeidet av Det Norske Travselskap i samarbeid 
med BioBank. 

Kontroller at alle punkter i protokollen er riktig utfylt 
og at den er signert.   

1. Prøvene og de to første arkene (original og én kopi) 
sendes til BioBank AS.  

2. Det tredje eksemplaret beholdes av 
stevneveterinæren sammen med kopi av helsekort. 

3. Det fjerde eksemplaret gis til hestens representant/ 
trener. 
 

 
12. Pakk isoporesken sammen med de to første arkene av protokollen i den medsendte 

sikkerhetsplastposen. Brett arkene slik at hestens id ikke er synlig i pakken. 
 

13. Lukk sikkerhetsplastposen med klistreremsen ved åpningen. Forsegle deretter limingen på 
sikkerhetsposen med den siste etiketten fra følgeskjemaet. 

 

 



 

 

Forsendelse 

14. Etter at punktene 1 til 13 er utført legges forpakningen i et låsbart kjøleskap eller 
tilsvarende fram til forsendelse. 
 

15. Prøvene skal sendes i tilpasset hvit 
pappkartong så fort som mulig til: 

 

BioBank AS 
Holsetgata 22 
2317 Hamar 

Inntil tre esker passer i medsendt kartong. 
Flere enn én kartong kan buntes til ett kolli før 
forsendelse, bruk tape.  

Sett på medsendt adresselapp for 
returforsendelse utvendig på esken.  
 

16. For sporing av sendingene skal det for hver forsendelse sendes en melding til 
post@biobank.no. En slik melding kan sendes på tre ulike måter: 

16A. Bruk av e-post uten vedlegg:  

  Send e-postmelding med disse opplysningene  
✓ Navn på bane 
✓ Antall prøver 

✓ Dato for forsendelse 
✓ Forsendelsens sporingsnummer   

 

16B. Bruk av e-post med vedlegg:  

 Send e-postmelding med følgende foto som vedlegg: 
  

1) Klargjør pakken for sending (ett kolli) og sett på returetikett adressert til BioBank  

2) Skriv inn i merknadsfeltet ‘Transport instructions’ antall prøver og dato for sending 

3) Ta foto av returetiketten med en smarttelefon og påse at disse tre elementene er godt 

leselige  

 
Få med navn 
på travbanen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporings-
numrene må 
være synlige 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skriv inn 
antall prøver 
og dato for 
sending 

          

16C. Bruk av MMS bilde-melding:  

 Send MMS-melding med foto slik vist over, bruk også her  

 post@biobank.no som adresse (ikke noe mobilnummer).  
 

Foto: BioBank AS 
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