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Gynekologiskt cellprov för cytologi och/eller HPV-analys 
 
Laboratoriemedicin Ackrediterad 

Provtagningsmaterial 

Se nedan  

Remiss 
Undersökningarna beställs elektroniskt, Screeningremiss cervix eller Klinisk remiss cervix.  
Kan även beställas på pappersremiss. Skrivs ut från sidan Remisser. 
Remissuppgifter 

Efterfrågade remissuppgifter kryssas för på respektive remiss. I övrigt se Provtagning och provhantering – 
Allmänna anvisningar.  
Provtagning 

ThinPrep-burk innehållande fixeringslösning.  
• Etikettera provkärlet vertikalt 
• Var noga med att etiketten inte täcker den fria ytan (frostat område), denna yta behöver vara fri då ett 

instrument ska avläsa vätskemängden. 
• Etiketten får inte klistras så att den täcker vridnabbarna på burken närmast locket. 

Övrigt provtagningsmaterial: 
Plastspatel och cervixborste 
Spekulum  
Utförande: 
Provet tas före annan undersökning. 

• Undvik provtagning under menstruation. 
• Eventuella prover för sexuellt överförbara sjukdomar utöver HPV tas efter cellprovet  
• Spekulum införes utan glidmedel/gel, men kan fuktas med koksalt.  
• I enstaka undantagsfall kan gel behövas men då endast sparsamt och på undersidan av spekulumet.  

OBS! Cellmaterialet roteras i fixeringslösning direkt mellan varje fraktion – låt aldrig spatel eller borste stå kvar i 
fixeringslösning under provtagning då det försämrar provkvaliteten. 
Portio 

• Hela ytan skrapas med plastspatel 
• Rotera spateln kraftigt minst 10 varv i fixeringslösning 

Cervix 
• Cervixborste införes med ett lätt tryck i cervixkanalen, tills endast fibrerna längst ned syns. 
• Cervixborsten roteras ett varv. 
• Överför sekret till fixeringslösning. 
• Rotera cervixborsten i fixeringslösning samtidigt som den trycks mot burkens kant, för att sekretet 

innehållande körtelcellerna lättare ska lossna. 
• Kvarvarande cellmaterial på cervixborsten kan skrapas ner i fixeringslösning med plastspatel efteråt. 

 
Se Provtagningskärl och etikettering klinisk patologi  
Provhantering 

 

Fixering 

PreservCyt Solution (fixeringslösning) 

Markering av preparat 

 
Förvaring och transport 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Analysportal/Remisser-/
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Rumstemperatur. 
Lämnas till laboratoriemedicins gemensamma provinlämning, hus 2 plan 3, Centralsjukhuset i Karlstad. 
Förväntad svarstid 

Gynekologiskt cellprov: Inom 20 arbetsdagar. 
HPV-Typning: Inom 30 arbetsdagar 
Biobanksinformation 

Detta prov kommer att sparas. Samtycke krävs av provgivaren. Vid behov av "nej-talong" se Biobankslagen. 

Provtagningsmaterial 

   

Provkärl 

Provburk för vätskebaserat 
cellprov, 250 st./förpackning 

Provburk för vätskebaserat 
cellprov, 50 st./förpackning 

Cellprovsborste Cytobrush 

Volym    

Art.nr. (Marketplace) 10006291   

Övrigt 

 
 
Utarbetad av: Henrik Edvardsson 
Medicinskt ansvarig: Charlotta Gestblom 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Analysportal/Biobank/

