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Rutiner för screeningcellprov på utomlänskvinnor
Region Jämtland Härjedalen (RJH) 2019
Kvinna hemmahörande i annan region som har fått en GCK-kallelse från
hemregionen och önskar genomgå sin provtagning inom Region Jämtland
Härjedalen.
- Kvinnan kontaktar någon av länets barnmorskemottagningar (BMM) och
beställer tid.
- Besöket är avgiftsfritt.

Barnmorska vid BMM / Mödrahälsovården:
- dokumenterar besöket i COSMIC
- noterar mobilnummer och adress där kvinnan kan nås i Cosmic
- använder remiss för INDICERAD CYTOLOGI (Dessa prover går tyvärr ej
att registrera som GCK-prov i vårt labbdatasystem för kvinnan är inte kallad
här i länet)
- Remissen märks med GCK PROV – UTOMLÄNARE
(Detta medför att provet kommer att reflex-testas för hr-HPV vid LSIL)
- På remissen skall även dessa uppgifter noteras:
• telefonnummer där kvinnan kan nås
• adress där kvinnan kan nås
• plats där kvinnan önskar utredning/behandling om provet visar en
avvikelse.
- Tar cellprov och skickar till labbet, enligt vanlig rutin.
Använd provbevakningsfunktionen i Cosmic.
När svar anlänt:
Om UA:
- Kvinnan kontaktas för besked om provsvaret: Inga avvikelser hittades
men viktigt att lämna prov vart tredje år
(Du kommer troligen att få kallelse från hemregionen även nästa år, för vi
kan inte få in information om detta prov i deras datasystem).
Om AVVIKANDE:
- Kvinnan kontaktas för besked om provsvaret: Provet visade förändringar
och det kommer att skickas till Kvinnosjukvården för bedömning. Du
kommer att få provsvar därifrån.
Kvinnosjukvården kallar dig till Gynmottagningen i Östersund eller så
skickar de en remiss till Kvinnosjukvården i den stad där du vill
utredas och eventuellt behandlas om detta anges på remissen.
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- Barnmorskan skickar remiss till Kvinnosjukvården i COSMIC för
bedömning, utredning/behandling.
- Barnmorskan skickar en kopia på cellprovsremissen med internposten till
Kvinnosjukvården med notering om att det är en bilaga till remiss i COSMIC.

Kvinnosjukvården
Remissbedömmaren eller annan läkare på Gynmottagningen i
Östersund:
- ombesörjer att kvinnan får sitt provsvar
- bokar in kvinnan på Gynmottagning för utredning/eventuell behandling
alternativt
- remitterar kvinnan till annan Gynmottagning för vidare utredning/eventuell
behandling, enligt kvinnans önskemål.

