
 

MC - stregkoder til prøvemærkning indenfor Klinisk Mikrobiologi og Patologi i Danmark 
 

Modulus 11 check 
 

 

Stegkoderne: 

 

Dimension: 

Der anvendes stregkoder i dimensionen som vedlagt. 

70 x 21 mm med perforering 5 mm inde på etiketten. 

 

Type: 

Stregkoden der anvendes er af typen: Code 128 

Der anvendes modulus 11 check med sidste ciffer som checkciffer 

Og vægtene 12345672345672 begyndende bagfra, incl. checkcifferet. Se beskrivelse af modulus 11 

check. 

 

Nummer 

Nummeret er 14 cifret og opbygget således: 

De første 6 cifre: ex  987654  er de sidste 6 cifre i den elektroniske rekvirents lokationsnummer. 

Der er her underforstået at der altid er 5790000 som af pladshensyn ikke er med på etiketten og i 

stregkoden. 

De næste 7 cifre er et løbenummer og det sidste ciffer er et checkciffer som fremkommer ad 

modulus 11. 

 

579000098765400001805  

               loknr   løbenr  checkciffer  

 

Hver lægepraksis har derfor helt sin egen unikke nummerserie. 

 

Nummeret er trykt med almindelige arabertal på den lille slip på etiketten og med stregkode på den 

store del af etiketten. Stregkoden har max. Længde på 38mm og højden er på  8 mm. trykkes altid 

så den er centret på midten af den store etikette. 

Overkant af stregkoden placeres ca. 6 mm fra topkant af etiketten, så der er plads til tekst både over 

og under stregkoden. 

 

Der anvendes altid sort tryk. 

 

Etiketterne: 

Levers i sammenhængende, perforerede baner med genbestillingsseddel når der er 33 % tilbage. 

Størrelsen og udformning som vedlagte eksempel.  

Der kan trykkes speciel tekst til det enkelte amt, hvis det ønskes, men nummersystemet skal 

fastholdes. 

Der er tværgående perforering af både etikette og bagpapir så kun en del af bagpapiret kan fjernes, 

men også således at etiketteslippen nemt kan afrives. 

Etikettepapiret er specielt udvalgt så det kan tåle farvebade mv. 

Levering kan ske direkte til lægepraksis fra leverandøren. 

Leverandøren sørger for at der ikke kommer dubletter. 



 

Etiketterne leveres af Jysk Blanket , telefon 98 15 45 66 

Kontaktpersonen er Peter Rasmussen 

 

Generelt: 

Anvendes anden leverandør må man sørge for at der ikke kommer dubletter, således at en 

elektronisk rekvirent kun får etiketter fra en leverandør. 
 

 

 

 

 

 

 



MODULUS 11 check 

 

Der anvendes modulus 11 check på stregkodeetiketterne således. 

 

 

MC nummeret : 98765400001803 

 

Position nr:  1    2     3     4     5     6     7     8      9    10    11   12   13   14 

 

 

MC NR.     9     8     7     6     5     4     0     0     0      0     1     8     0    3 

Multipliceres med              x     x     x     x     x     x     x     x     x      x     x     x     x    x 

Vægtene              2     7     6     5     4     3     2     7     6      5     4     3     2    1   

 

Resultaterne adderes:         18+56+ 42+30 + 20 +12+ 0 +  0 +  0  + 0  + 4 + 24 + 0 + 3  = 209  

 

Summen divideres med modulus:    209 : 11 = 19 rest er 0 

 

Der anvendes vægtene 12345672345672  begyndende bagfra, altså indgår checkcifferet i 

beregningerne. 

Det respektive ciffer i MC nummeret fra label multipliceres med vægten og alle disse resultater 

adderes. Summen divideres med 11 (elleve) og resten skal være 0 (nul) er den ikke det, er 

nummeret ikke korrekt, ex. forkert indtastet. 

 

 
 


