
Temp. vid ankomst Signatur 

Ifylles av labor
Ankomstdag Ankomsttid

atoriet 

Uppdragsgivare = rapport– och fakturamottagare 

Kundnummer* 

Företag* 

Adress* 

Postnr / Ort* 

Telefon*  Org.nr* 

Rapportleverans *  E-post (0 kr)  Pappersrapport (75 kr)

E-post

# Provets innehåll*
Max 20 tecken 

Provets märkning* 
Max 20 tecken 

Provtagn.-
datum *

Provtagn.-
tidpunkt * 

Provtagnings-
temperatur * 

Livsmedelskate-
gori enl. SLV *  ** 

Tillverk.-
datum 

Förpack- 
ningsdatum 

Sista förbruk-
ningsdatum 

Bäst-före- 
dag 

Önskad 
analysdag * 

Önskad belast.temp 
 +4 C  +8 C 

1  
2  
3  
4  
5  
Provtagarens signatur:  Namnförtydligande: 

Beställningskoder återfinns på www.synlab.se
Beställda analyser/PBnr * 1 2 3 4 5 

    

    

    

    

Analyser önskas på provnr 

    

Uppdragsgivarens signatur. Ovanstående villkor godkännes*Datum      Namnförtydligande För information angående beställning besök www.synlab.se 
eller kontakta kundservice på ditt laboratorium. 

Utgåva

Följesedel livsmedel - Utbrott

Namn*

Telefon dagtid* 

E-post

Vid frågor kring beställningen, kontakta: 

Texta!  Fält märkta med * är obligatorisk information 

SYNLAB VAT-nr SE5561520916  

Information om provtagningen

Provtagningsplats 

Innehavarens namnteckning 

Kopiemottagare:   E-post (0 kr)    Extra papperskopia (75 kr)

Namn 

Adress 

Postnr Ort

E-post

Referenser 
Prislistekod / offertnr 
(max 10 tecken enligt ö.k. med lab)

Projektkod
(max 10 tecken enligt ö.k. med lab) 

Fakturareferens 
(max 20 tecken) 

Orsak till provtagningen: 
Kryssa i om beställningen gäller misstänkt matförgiftning * 
Kryssa i om stam ska isoleras 
Kryssa i om prov ska sparas 

Information om provtagningen *

 Offentlig kontroll  Omprov ObjektID:

** Livsmedelskategorier enligt SLV hittar du på baksidan 

Vid beställning av LVM-paket enligt Livsmedelsverkets vägledning för offentlig 
kontroll och egenkontroll (se analyskatalog på www.synlab.se) tillkommer auto-
matiskt ett utlåtande (UTLÅT1) om inget annat överenskommits. Se aktuell prislista 
på ww.synlab.se.* Prov med signerad följesedel från kund gäller som beställning av analystjänst. Betalningsvillkor är 30 dagar, dröjsmålsränta debiteras med referensränta +8%. För prislista, försäljningsvillkor och övrig information se 

www.synlab.se. Kontakta kundservice för information om analys ska påbörjas lördag, söndag eller helgdag.

* Om inga analyser är beställda  förbehåller vi oss
rätten att beställa LMM003 (L)

2019-05-02
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