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Elektronisk cytologi-/patologiremiss 
Medicin-rehabilitering Gällivare 

sjukhus 
 

Berörda enheter 
Mottagningar och avdelningar vid Medicin Rehabilitering, Gällivare sjukhus 

 

Remissförfarande 
Dagen innan patienten kommer till mottagningen gör 

läkarsekreteraren i ordning morgondagens program. 

Om det framgår i patientbokningen att provtagning för cytologi eller 

patologi ska utföras förförskriver läkarsekreteraren 

provtagningsremissen.  

Om det är en remisspatient som det ska utföras koloskopi/gastroskopi 

på eller remisspatient - hudförändringar - fylls det även i att kopia på 

svaret ska gå till inremitterande. 

I rutan för Biobank skrivs - JA - i avvaktan på att patienten vid 

mottagningsbesöket lämnar definitivt besked. 

I detaljinformation skriver läkarsekreteraren att cytologi- alternativt 

patologiremiss är förförskriven samt texten - BIOBANK? 

Den personal som assisterar läkaren på mottagningen går in i RE14 

och skriver ut provtagningsetiketter (tryck på etikett) samt frågar 

patienten om biobank. Patienten har fått en blankett att fylla i om 

biobank med kallelsen som patienten ska lämna in.  

OBS! Om patienten svarat NEJ måste den assisterande 

personalen gå in i remissen och ändra i rutan Biobank till NEJ 

samt meddela läkarsekreteraren. 
 

Om remiss ej är förförskriven gå in i RE14 och för-förskriv remiss. 

Om du är osäker på vilken remisstyp du ska välja eller hur remissen 

för-förskrivs – se lathund.   

 

Den ansvarige undersköterskan/sjuksköterskan som klistrar på/märker 

upp preparatburk/-ar och objektglas har ansvaret att kontrollera 

patientens identitet/ id-band.  

Kom ihåg att burketiketterna placeras längs med behållaren så att 

avläsning av streckkoden underlättas (se bild i lab-handboken). 

Ifyllande av remiss 

I samband med att läkaren dikterar mottagningsbesöket går han in i 

RE14 markera cytologi- alternativt patologiremissen – tryck Välj - 

tryck Ändra alla uppgifter (detta för att remissen ska kunna skrivas) 

och fyller i resterande uppgifter samt signerar och sänder iväg 
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remissen. OBS! Läkaren måste sända iväg remissen innan han avslutar 

sin mottagning.  

OBS! Läkaren måste vara inloggad på eget login i VAS.  

Efter mottagningens slut går den personal som assisterat 

mottagningsläkaren in i RE10 och makulerar de remisser som var 

förförskrivna men där prover ej blev tagna, välj - Ta bort - i menyn 

högst upp.  

Urincytologi 

I samband med att sjuksköterskan kallar patienten för provtagning 

förförskriver hon remissen. I rutan för Biobank skrivs - JA - i 

avvaktan på att patienten vid mottagningsbesöket lämnar definitivt 

besked. 

I detaljinformation skriver sjuksköterskan att cytologiremiss är 

förförskriven samt texten - BIOBANK? 

När patienten kommer till mottagningen och lämnar provet ansvarar 

undersköterskan på provtagningen om att gå in i remissen och skriva 

provtagningsdatum samt att fråga patienten om Biobank.  

Patienten lämnar in blanketten Biobank som patienten erhållit med 

kallelsen till provtagningen.  

Om patienten svarat NEJ måste undersköterskan ändra i rutan 

för Biobank till NEJ samt meddela det till 

kirurgläkarsekreteraren. 
Kirurgsjuksköterskan har signeringsrätt och kan signera och sända 

iväg remissen - meddela henne i första hand. I andra hand meddelas 

kirurgläkarsekreteraren om att remissen kan signeras och sändas iväg. 

Kirurgläkarsekreteraren meddelar läkaren att remissen måste skrivas 

samt signeras och sändas. Undersköterskan ansvarar för att provet 

snabbt lämnas in till laboratoriet. 

Medicinpatient 

I de fall där patienten kallas för cytologiprovtagning t ex likvor- 

cytologi, sputumcytologi etc för-förskrivs cytologiremissen av 

sjuksköterskan som kallar patienten. I rutan för Biobank skrivs -JA – 

(om patienten vid besöket uppger att hen inte vill att provet sparas i 

Biobank får detta ändras).  

I detaljinformation skriver sjuksköterskan att cytologiremiss är 

förförskriven. 

Om du är osäker på hur remissen för-förskrivs – se lathund.  

 

Sjuksköterskan drar också ut etiketter så det är klart till patienten 

kommer. 

När patienten kommer till mottagningsbesöket ansvarar assisterande 

personal som klistrar på/märker upp preparatburk/ar att patientens 

identitet kontrolleras.  

Kom ihåg att burketiketterna placeras längs med behållaren så att 

avläsning av streckkoden underlättas (se bild i lab-handboken). 

Efter provtagningen går läkaren in i RE14, markerar cytologi- 

alternativt patologiremissen – tryck Välj - tryck Ändra alla uppgifter 

(detta för att remissen ska kunna skrivas) och fyller i resterande 
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uppgifter samt signerar och sänder iväg remissen.  

OBS! Läkaren måste vara inloggad på eget login i VAS. 

 

Biopsier som tas på röntgenavdelningen När läkaren skriver 

röntgenremiss för t ex leverbiopsi så ska han samtidigt skriva 

patologi/cytologiremiss och spara remissen, Obs! ej signera och sända. 

Vid njurbiopsi skrivs fortfarande pappersremiss. Se rutin njurbiopsi.  I 

rutan Biobank skrivs - JA - i avvaktan på definitivt besked av 

patienten när patienten läggs in. Etiketter kan då dras ut av personalen 

via RE10 på vårdavdelningen, 8 etiketter sändes med patienten till 

röntgenavdelningen där provtagningen ska ske. Innan patienten körs 

till röntgenavdelningen ansvarar PAS (patientansvarig sjuksköterska) 

om att fråga patienten om Biobank.  

Om patienten svarat NEJ måste den assisterande personalen 

ändra i rutan för Biobank till NEJ samt meddela det till 

läkarsekreteraren.  
 

Röntgenläkaren har behörighet att gå in i remissen RE14 och fylla i de 

uppgifter som saknas (provtagningsdatum, antal tagna prover samt 

provtagningslokalisation). Markera cytologi- alternativt 

patologiremissen – tryck Välj - tryck Ändra alla uppgifter (detta för att 

remissen ska kunna skrivas) och fyller i resterande uppgifter samt 

signerar och sänder iväg remissen.  

OBS! Läkaren måste vara inloggad på eget login i VAS.  

Röntgenläkaren ansvarar för att remissen signeras och sänds. 

Möjlighet finns att kontakta inremitterande läkare vid behov. Tagna 

prover följer med patienten tillbaka till avdelningen som ansvarar för 

att proverna lämnas till laboratoriet. Proverna ska lufttorka tills de är 

torra, sedan packas de i transporthylsa som märks med etikett med 

patientens namn + personnummer och lämnas till laboratoriet.  

 
Kontroll av RE10 och provsvar 

Kirurgpatienter 

Kirurgläkarsekreteraren har ansvaret att en gång i veckan kontrollera i RE10 

att ingen remiss ligger kvar osignerad och ej sänd.  

Hon ansvarar också för att PAD- och CYT-svaren i GE2 delas ut till 

ordinerande läkare. Om denna ej är i tjänst tages svaret ut på papper och 

sekreteraren frågar tjänstgörande överläkare om svaret kan delas ut till 

ordinerande läkare.  

Ortopedpatienter 

Läkarsekreteraren som har postturen har ansvaret att en gång i veckan 

kontrollera i RE10 att ingen remiss ligger kvar osignerad och ej sänd.  

Hon ansvarar också för att PAD- och CYT-svaren i GE2 delas ut till 

ordinerande läkare. Om denna ej är i tjänst tages svaret ut på papper 

och lägges till bakjoursläkare för påseende. Svaret delas ut till 

ordinerande läkare.  
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Medicinpatienter 

Läkarsekreteraren som har postturen ansvarar för att en gång i veckan 

kontrollera i RE10 att ingen remiss ligger kvar osignerad och ej sänd.  

Hon ansvarar också för att PAD- och CYT-svaren i GE2 delas ut till 

ordinerande läkare eller bakjoursläkaren.  

 


