
 

Retningslinjer for sporsikring og prøvetaking 

For undersøkelse av MANN / GUTT ♂ 
Benyttes både for offer og gjerningsperson 

 
Retningslinjene fungerer som en sjekkliste ved sporsikring og prøvetaking. 

Fullstendig sporsikring/prøvetaking anbefales uavhengig av anamnese.  

Sørg for egen beskyttelse for å forebygge oversmitting (hansker, munnbind). 

Sikret tøy undersøkes nærmere av politiet.  

 

Undersøkt persons navn og personnummer 

 

Navn…………………………………………………………………… 

 

Født……………………………… Personnr…………………. 

Identitet kjent/ 

legitimert. 

          Ja    □ 

 

          Nei  □ 

 

Informasjon som er til hjelp ved videre laboratorieundersøkelser 

 

 Har vedkommende hatt annen seksuell kontakt i løpet av siste uke?   Ja □        Nei □  
 

 Dersom ja, når? ………………kl………… 

 

 Var det flere enn en gjerningsperson ved hendelsen? Ja □  Nei □  Vet ikke □ 
 

 Dato og klokkeslett for hendelsen:…………………  kl.………………… 

 
Undersøkende lege 

Kontroller at alle poser er merket med navn, 

personnummer og hvor på kroppen materialet 

er sikret. 

Materialet og denne blankett leveres politiet 

etter anmeldelse og samtykke fra fornærmede. 

 

……………………..  kl………………. 

Dato og klokkeslett for undersøkelsen 

 

……………………………………………… 

Undersøkende lege (sign) 

 

……………………………………………… 

Legens navn med blokkbokstaver 

 

……………………………………………… 

Sykehus/overgrepsmottak/legekontor 

 

Mottager fra politiet 

Sikret materiale er mottatt av 

undertegnede. Skriftlig samtykke fra 

fornærmede foreligger. 

 

 

 

……………………….kl…………… 

Dato og klokkeslett 

 

………………………………………... 

Mottager (sign) 

 

………………………………………… 

Mottagers navn med blokkbokstaver 

 

…………………………………………. 

Tjenestested 

So nr 

 



 

Retningslinjer for sikring og oppbevaring av spormateriale              

MANN / GUTT ♂ 
 

POSER 
MERKET 

SPORTYPE/ 
LOKALISASJON 

HVA SOM SIKRES METODE FOR SIKRING 
 

METODE FOR PAKKING  ANTALL 
PRØVER 
TATT 

A 
 
Munn 

 
Rutine; mulig sæd  

Ta to påfølgende pinner, gni på inn- og 
utside nedre tannrekke, under tungen, i 
ganen 

Umiddelbart i merket pose 
 
 

 

A 
Lepper/rundt munn Sæd, spytt, epitel etter 

grep 
Lett fuktet vattpinne gnis over lepper og 
hud rundt munnen. 

Umiddelbart i merket pose  

B 
Hals Epitel etter grep, 

spytt etter kyssing /suging 
Lett fuktet vattpinne gnis over halsen Umiddelbart i merket pose  

B 
Bryst Epitel etter grep, 

spytt etter kyssing 
/suging/bitt/slikking 
sæd 

Lett fuktet vattpinne gnis over brystet Umiddelbart i merket pose  

B 
Øvrig kropp, 
hud/hår 

Flekker/mulige flekker; 
blod, spytt, sæd, epitel, 
skitt, fremmedmateriale 

Fuktige flekker –  tørr vattpinne 
Tørre flekker/mulige flekker – fuktet 
vattpinne 

Umiddelbart i merket pose 
Merk posene hvor på kroppen 
materialet er sikret. og hva 

slags materiale man forventer  

 

C 
Øvrig kropp, 
hud/hår 

Løse hår, fibere, partikler 
og lignende 

Sikres på vedlagte tape (se instruksjon på 
eget ark) 
Store mengder hår etter lugging legges rett 
i pose 

Umiddelbart i merket pose  

D 
Negler/fingertupper Spormateriale på 

fingertupper og under 
negler –blod, hud, epitel, 
kroppsvæsker 

En fuktet vattpinne pr finger ved behov. 
Tørk rund neglebåndet og fingertuppen og 
til slutt under neglen  

Umiddelbart i merket pose 
En pose for hver hånd 
 

 

E 
Klær Biologiske spor herunder 

epitel etter grep. 
Fibere, plantedeler o l  
som kan knyttes til 
person eller åsted 
Skader 

Fuktig tøy bør tørkes.  
Nærmere undersøkelser og dokumentasjon 
utføres av POLITIET 

Legges i vedlagte 
PAPIRPOSER  
Ett plagg i hver pose 
Merkes med vedlagte etiketter 

 

E 
Truse/ truseinnlegg Rutine 

Sæd/spytt/glidemiddel 
Truser og innlegg sikres i sin helhet. 
Sitter innlegget fast i trusen, så la det være 
slik. Bør tørkes 

Legges deretter i 
PAPIRPOSEN med ”vindu” , 
som merkes med vedlagte 
etikett 

 

F 
Kjønnshår Fremmede hår Kjemme behåringen, løse hår festes på 

vedlagte folie. Ved sparsom behåring kan 
taping gjøres direkte på pubesregionen 

Folien legges umiddelbart i 
merket pose  
 

 

 

SO nr 



 
                                                                                                   

G 

Pungen (scrotum) Sæd, spytt, epitel To påfølgende vattpinner, lett fuktede, gnis 
over pungen 

Umiddelbart i merket pose 
 

 

G 

Penisskaft Sæd, spytt, epitel To påfølgende vattpinner, lett fuktede, gnis 
over huden   

Umiddelbart i merket pose  
 

 

G 

Penishode Sæd, spytt, epitel Trekk forhuden tilbake. To påfølgende, lett 
fuktede vattpinner gnis over og like bak 
penishodet   
Klamydia- og gonorréprøver 

Umiddelbart i merkede poser 
 

 

H 
Analåpning Kroppsvæsker; sæd, 

spytt, blod 
To påfølgende vattpinner, lett fuktede, gnis 
over huden rundt og inn mot analåpningen 
særlig i hudfoldene  

Umiddelbart i merket pose 
Nummerer pinnene i hvilke 
rekkefølge sikret 

 

 
 VASK OG 

HANSKEBYTTE  

Tørk over huden og foldene rundt 
analåpningen med en større, lett fuktet 
vaginalsvab, og bytt hansker før innføring 
av anoskop for å ikke trekke med utvendig 
avsatt spormateriale innover 

 Utført: 

  JA 

  NEI 
 

H 
Endetarm 
(distale rectum 

Kroppsvæsker; sæd, blod To påfølgende vattpinner gnis over 
slimhinnen 
Hvis opplysning om anal penetrasjon, ta 
også klamydia- og gonorréprøver 

Umiddelbart i merket pose.                      

  
Totalt antall pinner 

 

 

       
 

 
 

Anoskop Bør brukes ved sporsikring analt 
 

Anoskop brukt 

                                      Ja                  Nei    

Glidemiddel brukt ved undersøkelsen Bør helst ikke brukes ved sikring av prøver analt. 

Dersom brukt så anmerk dette 

Glidemiddel brukt ved undersøkelsen 

                                      Ja                  Nei    

Type/merke………………………………………. 

Rusmiddelprøver  Eget prøvetakingssett 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOnr 



 

G-1

G-2

G-3

H-1

 


