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Vejledning i udtagning af DNA ved mundskrab til    
retsgenetisk undersøgelse i familiesammenføringssag

Rekvirering af prøveudtagning 
Prøveudtagningsstedet modtager en blanket for hver 
person, hvorfra der ønskes udtaget en prøve til 
retsgenetisk undersøgelse i familiesammenførings-
sag. Blanketterne fremsendes fra den rekvirerende 
myndighed.  
 
Udfyldelse af blanket 
For hver prøve, der skal udtages, udfyldes den 
modtagne blanket med følgende oplysninger: 
 
1. Prøvetagningssted samt navn på prøvetager  
2. Prøvetagers underskrift  
3. Underskrift for den, som har udfyldt blanket og 

evt. andre papirer  
4. Dato for prøvetagning  
5. Sagspartens navn og CPR-nr. Hvis sagsparten 

ikke har et CPR-nr., angives fødselsdato eller evt. 
asyl ID-nr.  

6. Hvordan identiteten af donor er sikret (fx pas eller 
kørekort)  

Sagsparten skal fotograferes i forbindelse med 
prøveudtagning. Fotoet hæftes på blanketten og 
indsendes sammen med prøven.  
 
Prøvemærkning  
Ved udtagning af mundskrab fra sagspart anvendes et 
såkaldt FTA-kort. FTA-kortet mærkes med:  
 
1. Dato og klokkeslæt for prøveudtagning.  
2. Sagspartens (donors) fulde navn. Hvis et barn 

ikke er døbt/navngivet, anføres: Unavngivet 
dreng/ pige.  

3. Sagspartens (donors) CPR-nr., evt. fødselsdato 
eller asyl ID-nr.  

4. Prøveudtagers underskrift. 
5. Prøveudtagningssted, eventuelt med stempel.   
Oplysningerne kan evt. påføres med en printet label. 
Ukorrekt mærkede prøver kasseres af Retsgenetisk 
Afdeling. 
  
Udtagning af mundskrab  
Hvis en sagspart har modtaget knoglemarvs-
transplantation udtages hårprøve sammen med 
mundskrab.  
Kontakt Retsgenetisk Afdeling for oplysninger vedr. 
udtagelse af hårprøver.  
 
 

I forbindelse med udtagning af prøver og håndtering 
af FTA-kort skal der bæres handsker. 
Fremgangsmåde ved udtagning af mundskrab:  
 
1. Kontroller at papiret under papirflappen er 

lyserødt. Hvis papiret i stedet er gulligt, kasseres 
kortet, og et nyt kort anvendes.  

2. Bed evt. sagsparten om at skylle munden med 
vand.  

3. Tag en mundskraber med skumgummihoved ud 
af indpakningen. Rør ikke ved 
skumgummihovedet, heller ikke med handsker.  

4. Gnub omhyggeligt med den ene side af 
skumgummihovedet på indersiden af den ene 
kind i 20 sekunder. Gnub i 20 sekunder med den 
anden side af skumgummi-hovedet på indersiden 
af den anden kind.  

5. Placer FTA-kortet på en ren, tør og flad over-
flade. Løft papirflappen på FTA-kortet, så man ser 
det lyserøde opsamlingspapir.  

6. Pres først den ene side af skumgummihovedet og 
derefter den anden side af skumgummi-hovedet 
ned på papiret inden for den anførte cirkel. Uden 
at løfte skumgummihovedet presses omhyggeligt 
ved at vippe hovedet fra side til side, også helt på 
højkant, for at overføre så meget væde som 
muligt til papiret. Gnub ikke.  

7. Smid mundskraberen ud. Mundskraberen må ikke 
tages i munden efter berøring med FTA-kortet.  

 
Forsendelse  
FTA-kortet lægges i det gennemsigtige etui. Der må 
kun lægges ét FTA-kort i hvert etui. Etuiet med FTA-
kortet anbringes sammen med tilhørende blanket i den 
gule forsendelseskuvert. Hver gul kuvert må kun 
indeholde ét FTA-kort med tilhørende blanket. Flere 
gule kuverter kan dog samles i en større kuvert inden 
afsendelse.  
Forsendelsen sendes til:  

Retsgenetisk Afdeling  
Retsmedicinsk Institut  
Frederik V’s Vej 11  
2100 København Ø  

Retsgenetisk Afdeling sørger for videreforsendelse af 
blanket til rekvirenten. 
 
Bestilling af Mundskrabskit  
Kit kan kun bestilles af den rekvirerende myndighed 
(Udlændingestyrelsen) via Retsgenetisk Afdelings 
hjemmeside: https://retsmedicin.ku.dk/  

https://retsmedicin.ku.dk/
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Illustreret vejledning i udtagning af DNA ved mundskrab til retsgenetisk 

undersøgelse i familiesammenføringssag 

A.  
- Tag mundbind og handsker på. 
- Udfyld FTA-kortet med blok- bogstaver. 

Følgende oplysninger udfyldes: 
- Dato og klokkeslæt (1) 
- Donors navn (2) 
- Donors CPR nr. (3) 
- Prøveudtagers underskrift (4) 
- Prøveudtagningssted (5) 

 

  

B. 
- Tag mundskraberen ud af den sterile 

indpakning. 
Vær omhyggelig med at skumgummi- 
hovedet ikke bliver berørt. 

 

 

C. 
- Gnub omhyggeligt skumgummihovedet 

mod indersiden af donors ene kind i store 
cirkler i 20 sekunder. 

- Skift kind og gnub igen omhyggeligt med 
skumgummihovedets anden side i store 
cirkler i 20 sekunder. 

 

D. 
- Pres, uden at gnubbe, skumgummihovedet 

ned på FTA kortet med den flade side 
inden for den afmærkede cirkel. 

- Drej mundskraberen en kvart omgang, og 
pres hårdt. 

- Gentag til alle flader af mundskraberen 
har berørt FTA kortet. 

- Gentag ovenstående. Denne gang lukkes 
FTA kortets flap ned over 
mundskraberen og der presses på 
flappen. 

- Papiret skal have skiftet farve fra lyserød 
til hvid*. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

*Skifter papiret ikke farve anbefales det, at der laves et nyt mundskrab med et nyt kit efter at donor har skyllet munden med vand. 
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