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Riktlinje  
för BMM som har uppdraget att utföra gynekologisk cellprovsscreening samt de 
gynmottagningar som har uppdraget att följa upp cytologiska och virologiska 
avvikelser (”kopplade gyn-mottagningar”) 
 
Gynekologisk cellprovsscreening för kvinnor 
folkbokförda utanför VGR samt för svenska 
medborgare som inte är folkbokförda i Sverige 
 
Inledning 
Kvinnor som är folkbokförda i Sverige har enligt Patientlagen rätt att ta sitt screeningprov i 
vilket landsting de önskar.  

Om en kvinna som inte är folkbokförd i Sverige önskar ta ett gynekologiskt cellprov 
hänvisas hon till gynekologisk mottagning och får då betala för sin provtagning och vård.  

Denna riktlinje berör, förutom kvinnor, andra personer som har livmodertapp. 

 

Provtagning på kvinna folkbokförd i annat landsting än VGR 

Screeningintervall Provtagning skall enbart utföras inom rekommenderat 
screeningintervall. Kontrollera i Cytburken om uppgift finns 
där angående senast taget prov.  

Om uppgift saknas i Cytburken (alla landsting är inte 
anslutna) uppvisar kvinnan GCK- kallelse eller annat 
dokument som styrker att prov ska tas.  
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Betalning Gynekologiskt cellprov inom screeningprogrammet är 
kostnadsfritt. 

Tidsbokning:   Kvinnor folkbokförda utanför VGR kallas för provtagning i 
sitt hemortslandsting. Om kvinnan istället önskar provtagning 
på BMM i VGR måste hon själv beställa tid för provtagning 
på BMM VGR.  

Vid besöket läggs kvinnan i besökslistan ROCKIT/HKS, 
varefter det går att skicka e-remiss.   

                                               Var noga med att skriva ner kontaktuppgift 
telefonnummer på e-remissen. 

E-remiss ska användas Klinisk remiss (pappersremiss) ska inte användas vid 
provtagning inom screeningprogrammet på BMM.    

 

Patientinformation Informera kvinnan om att normala provsvar skickas till 
folkbokföringsadressen. Vid obedömbart prov kommer 
kvinnan att få en kallelse till samma BMM för ny 
provtagning. Vid avvikande provsvar som motiverar någon 
form av uppföljning kommer kvinnan att bli kallad till den 
kopplade gynekologmottagning som provtagande BMM är 
knuten till.  

En särskild patientinformation kommer att utarbetas med 
detta innehåll.  

 Ovanstående gäller även om kvinnan har en c/o adress.  

 

 

Svar till kvinna bosatt i annat landsting än VGR 

Normalsvar:   Normalt provsvar (gäller både cytologisk analys och HPV-
analys) skickas direkt till kvinnans folkbokföringsadress från 
respektive laboratorium, som även registrerar det i 
Cytburken.  

Obedömbart prov:  Svaret hamnar med automatik i ”uppföljningsfliken” i 
Hälsokontrollsystemet där informationen är tillgänglig för 
personal på kallelsekansliet, som gör en manuell omkallelse 
till samma BMM där pat tog provet.  

Avvikande svar -som kräver någon form av uppföljning:  

Svar skickas från laboratoriet till den gynmottagning som är 
kopplad till den BMM där kvinnan tog provet.  
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Gynmottagningen kontaktar då kvinnan, och enligt 
överenskommelse kan man antingen:  

a) Erbjuda en tid på aktuell mottagning för 
utredning 

b) Remitteras kvinnan för uppföljning på 
hemorten 
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