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Sentinel Node, Core samt övriga biopsier 
 

Remiss Remiss ifylls enligt anvisningar ”Remissanvisningar” 
 
REMISS PAD Sahlgrenska sjukhuset 

Allmänt Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används 
för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med 
patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskärl inte får 
märkas på lock.  
 
Anmäl senast dagen innan vilka preparat som ska opereras via fax eller telefon.  

Fixering Ofixerat material: 
Färska preparat ska inkomma direkt till Laboratoriet för klinisk patologi vardagar senast kl. 
15:15.  
 
Fixerat material: 
Övriga preparat fixeras på operationsavdelningen efter kontakt med ansvarig BMA vid 
bröstsektionen. Telefon, dagtid: 0703-323298 
Allmänt gäller att preparatet ska läggas i 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning. Mängden 
formaldehyd skall vara 5-10 gånger större än provets volym. 

Utförande Sentinel Node (ofixerat material) 

• Lägg preparatet i en torr burk märkt med patientens personnummer.  
• Håll burken kyld med is och transportera den omgående till Laboratoriet för klinisk 

patologi tillsammans med remiss.  
• Intraoperativ analys utförs på maximalt fyra lymfkörtlar enligt anvisningar i KVAST- 

dokument, SvFP (Svensk Förening för Patologi, Kvalitets- och 
Standardiseringskommittén, www.svfp.se).  

• Samtliga insända lymfkörtlar omhändertas och analyseras dock på konventionellt sätt 
(paraffinbäddning).  

• Hantering av uppenbara ”non-sentinel-nodes”, se nedan.  
 
 
Extra lymfkörtlar (non-sentinel-nodes): fixerat material 
• Placeras i ett eller flera separata transportkärl enligt kirurgens önskemål 
• Fixeras. 
• Sändes med separat remiss med relevanta uppgifter. 

 

Biopsier  
 
Core- & vacorabiopsier (grov- och mellannåls-biopsier) samt stansbiopsier  
allmänt 
• Nålbiopsier samt stansbiopsier fixeras före transport (se ovan, Fixering).  
• Preparatröntgen önskvärt från lesioner med (mikro-)kalkinlagring. 
• Separat dosa/kärl om endast en av flera biopsikolvar med verifierat kalkinnehåll (förbättrar 

förutsättningar för korrelerande histopatologi). 
• Preparatröntgenbilder (pappersutskrift) följer med till laboratoriet.  
 
 

http://www.patologi.se/upload/SU/omrade_4/laboratoriemedicin/KPC/Ny%20extern%202012/Remissanvisning_ver_1.6.pdf?epslanguage=sv
https://www2.sahlgrenska.se/upload/SU/omrade_4/laboratoriemedicin/KPC/Ny%20extern%202012/Remissanvisning.pdf?epslanguage=sv
http://www.patologi.se/upload/SU/omrade_4/laboratoriemedicin/KPC/Remisser/PAD_remiss.pdf?epslanguage=sv
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Diagnostiska core-/vacora-biopsier 
• Inmärkning av biopsiområdet genom kolsuspension/clips för bättre förutsättningar 

postoperativt kartlägga tumörområde som neoadjuvant behandlats 
 

Mamillbas 
• Tydliga, orienterande suturinmärkningar av resektionsytor med korrelerande uppgifter på 

medföljande remiss  
• Uppnålas vid behov på liten korkplatta. Som vid mammarpreparat; dorsal (djup yta) mot 

underlaget, ventral yta mot betraktaren. Övriga inmärkningar med orienterande 
anvisningar (remiss). 

• Fixera preparatet 
 

Övrigt Preparatröntgen  
• Röntgenundersökning av det avlägsnade preparatet (oftast partiell 

mastektomi/sektorresektat) är önskvärt på preparat med icke palpabla tumörer med/utan 
föregående indikering av tumören.  

• Avlägsnad, orienteringsmärkt bröstvävnad nålas upp på korkplatta (identitetsmärktes) före 
undersökningen. Orienteringen skall bevaras vid röntgenundersökningen. Eventuell 
preoperativ indikering av tumör kvarsitter.  

• Färskvävnadpreparat transporteras och handläggs skyndsamt (Se ovan).  
• Röntgenutlåtande samt eventuell pappersutskrift på röntgenbild skall medfölja provet till 

laboratoriet.  
 
 
Kontakta ansvarig BMA vid bröstsektionen om någon patient blir struken från 
operationslistan. TELEFON DAGTID: 0703-323298 

Kontakt Patologens provinlämning tel 031- 342 15 16 

Transport Proven kan sändas per post, skickas med interntransport eller lämnas direkt på laboratoriet. 
All extern transport som utförs av Transportcentral SU/Mölndal sker enligt ADR-S 6.2. 
Godsdeklaration skall medfölja. 
 
Fixerade prov ska förvaras i rumstemperatur  
 
Prov skall lämnas till Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00 
I annat fall förvaras fixerade prov i rumstemperatur tills nästa transporttillfälle. 
 
Akuta prov/snabbsvar lämnas direkt till lab.personal vid provinlämning. 
 
Hur prov skall förpackas se ”Packa Provet Rätt", information från Folkhälsomyndigheten 

 
 
  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/laboratorieanalys/packa-provet-ratt.pdf

