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Barnmorskemottagning/MVC	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Personnummer:	  	  
Kostnadsställe	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Namn:	  	  

	  
 
 
 
 
Fyll i dina uppgifter och ta med till provtagningen 

      Använder du  
Tfn dagtid:…………………...........                p-piller/-spruta/-stavar/-ring?            Ja (  ) Nej (  )                                             
 
Mobil:………………………………....             Har du kopparspiral                          Ja (  ) Nej (  ) 
 
Senaste men1:a dag:.........................           Har du hormonspiral                        Ja (  ) Nej (  ) 

åå/mm/dd 
Är du gravid?               Ja(  ) Nej(  )              Har du passerat klimakteriet? 

                           (inte haft mens de senaste 12 månaderna)  Ja (  ) Nej (  ) 
Om ja, vilken graviditetsvecka? ...........        Använder du östrogen för klimakteriebesvär   
                                                                                                                               Ja (  ) Nej (  )                                                                                          
Har du fött barn senaste året?    Ja (  )  Nej (   )    
 
Om Ja, datum:............................. 
 
Provtagningspersonal fyller i här_     Utstryk	  (	  	  	  	  )	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vätskebaserad	  cytologi	  (	  	  	  	  	  )__	  
 
Mottagning om annan än angiven:......................................................................................................	  	  
	  
Provtagningsdatum:................................................................................................................... 
                                                            åå/mm/dd 
 
Provet är taget som:  
Standardprov (glas 3 port /vätskebaserad 2 port) : (  )    Annat:(  )..................................................... 
 
Provtagare klartext: .................................................................... Provtagarkod:....................... 
 
( ) Nej, patienten samtycker inte till att provet sparas för vård, behandling och därmed förenlig 
verksamhet. Nej-talong bifogas 
 
Laboratoriepersonal fyller i här:___________________________________________________             

Cytologisk bedömning 
(  ) Benignt cellfynd                                                                                 plats för etikett                                                                              
(  ) Annat ……………………………………………   
(  ) Endocervikala celler saknas 

Datum ……………………………………. Cytodiagnostiker: ………………………………………. 
Biobank  Med din tillåtelse sparar vi ditt prov i en biobank. Prover sparas för din egen vård och behandling, men kan också komma till nytta 
i forskning. Om du inte vill spara ditt prov ska du prata med barnmorskan 
Kvalitetsregister: Uppgifter om cellprovtagningen sammanställs i kvalitetsregister. Alla personuppgifter är sekretessbelagda. Om du inte 
vill att uppgifterna ska sparas ska du tala med barnmorskan.                                                                            
Sammanhållen journalföring: Med patientdatalagen skapas en möjlighet för vårdpersonal att ta del av dina uppgifter kring 
cellprovskontroll oberoende av var du vårdas i landet. Det kallas sammanhållen journalföring. Syftet är att kunna ge dig en god och säker 
vård. Ingen	  får	  ta	  del	  av	  dina	  uppgifter	  utan	  ditt	  tillstånd	  varje	  gång.	  Tala om för barnmorskan om du inte vill att dina uppgifter ska finnas i 
en sammanhållen journalföring. Du får då skriftligen begära att dina uppgifter spärras för andra vårdgivare. Om du ångrar dig, kan du be att 
spärren tas bort. Om du har frågor om sammanhållen journalföring i Västra Götalandsregionen ring tel. 0774-44 10 10 .   
Läs mer på www.1177.se sök på ordet ”Patientjournalen” eller ”Sammanhållen journalföring”    
Läs mer om biobankslagen, lagring av prover, kvalitetsregister etc. på  cellprov.se och www.1177.se 
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