
Elektroniska remisser till Patologi och cytologi 
Dalarna i TakeCare
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Sedan 24 Maj 2016 kan beställningar göras i TakeCare med kategori 
Patologi och cytologi Dalarna.
Undersökningar som kan beställas elektroniskt är Histologi, Cytologi, 
Cervixcytologi, Gynekologisk hälsokontroll samt Spermaundersökning 
(Infertilitets- och Vasektomiundersökning). 
Obduktion beställs tills vidare via pappersremiss. 

Vid starten infördes elektroniska svar generellt för alla undersökningar
(se sid 5).  Se även Labnytt nr 5 Maj 2016.
Beställande vårdenhet får svaret i TakeCare.

OBSERVERA:
Fryssnitt - Använd alltid pappersremiss!
Snabbsvar - Beställ med akutprioritet
Standardiserat Vårdförlopp (SVF) – Beställ med akutprioritet och välj JA 
för SVF under kompletterande uppgifter. 

Vårdenheter i TakeCare som behöver ta del av svarskopior via journalfilter
bör se över lokala rutiner.

Lokala rutiner gällande provtagning och etiketter bör ses över.

Revideringsinformation version 2
Sid 1 Text uppdaterad. 
Sid 2 Omarbetad gällande information med avseende på etiketthantering.
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Patologi och cytologi Dalarna 



Se observera/undantag sid 1.
Gå via Nytt - Beställning - Laboratoriemedicin Dalarna.
Välj en undersökning via beställningskategori Patologi/Cyt Dalarna.
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Beställning av elektronisk remiss
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Fyll i kompletterande uppgifter: Anamnes, Frågeställning, Klinisk diagnos, 
Provet utgörs av, Antal burkar samt Biobank. 
SVF: Beställ med akutprioritet och välj JA för SVF under kompletterande 
uppgifter. 
Om teckning ej bifogas, ange lokalisation i rutan ”Anamnes” alt. ”Provet 
utgörs av”. Om ”Bifoga teckning” – se sid 3.
Notera att fältet ”Antal burkar” är tvingande, värdet måste vara minst 1. 
Cytologi: Om ingen burk skickas, ange antalet transportaskar för utstryksglas.
Skriv ut/Skicka beställningen. 

Etiketter:
• Vid planerad provtagning: Ange antal burkar samt 

vidimeringsansvarig/remittent i remissen och skriv ut etiketterna.          
Om antal utskrivna etiketter är fler än antal burkar som använts vid 
provtagningen, bifoga överblivna etiketter med provet till lab.
Kontrollera att rätt antal burkar framgår på remissen.

• Vid oplanerad provtagning: Innan e-remiss skapats, märk burkar/rör med 
patient- ID etiketter (via Patientuppgifter i TC). Efter avslutad provtagning 
skapas e-remiss och burkar/rör kompletteras med märkning av RID-
nummeretiketter innan de skickas till lab.

Märk burkar/transportaskar med streckkodsetiketterna.
Observera att lokalisation anges på etiketterna och kontrollera därför noga 
att rätt etikett hamnar på rätt burk.
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Snabbsvar eller SVF: 
Bocka i rutan AKUT 



Bifoga teckning

Teckning kan bifogas till undersökning Histologi
Klicka på Bifoga teckning…

I ”Infoga bakgrund” väljs önskad teckning.
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Lokalisationer markeras med kryss. Varje kryss skapar en ruta till höger i 
teckningsfönstret där lokalisation ska skrivas i fritext. 
Kryssens placering kan justeras med hjälp av muspekaren.
Övrig information samt eventuella suturmarkeringar anges i fritext i 
kommentarrutan. Stäng teckningen (spara) med Bifoga teckning.

Max 20 tecken 
per ruta.
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Redigera teckning kan användas så länge beställningen inte har skickats. 
Om teckning skapats och bifogats beställningen finns alternativet Redigera 
teckning…

Gör önskade redigeringar/markeringar på teckningen med hjälp av 
verktygspanelen till vänster i teckningsfönstret.
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Klicka på Bifoga teckning för att spara informationen/teckningen.

Skriv ut/Skicka beställningen.
Märk burkar/transportaskar med streckkodsetiketterna.

Ta bort kryss:
Blåmarkera kryss med pilen markera och använd sedan 
ta bort.

Använd pensel för att rita egna markeringar på teckningen.
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Svarsrapport

Svarsrapporten finns t.ex. i Mätvärden/Laboratorielista och Svar -
Multidisciplinärt svar. 

5
E-remiss Patologi/Cytologi Version 2

Mätvärden/Laboratorielista

Använd filtret Patologi/Cytologi för att sortera fram svarsrapporterna 
från Patologi och cytologi Dalarna.

= Svar finns när # visas i listan. Dubbelklicka i rutan för att läsa dokumentet. 

= Gulmarkerad ruta, svaret ska vidimeras.#

#
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Exempel på svarsrapport i TakeCare.  
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När ett kompletterande utlåtande/tillägg skickas efter Slutsvar 
ändras svarsstatus till Korrigering. 
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