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Hanteringsanvisningar perinatalpatologi 

(foster, placentor samt perinatalobduktioner) samt foster för särskilt omhändertagande 

enligt SOSFS 2009:15 där undersökning inte önskas) 

 

Remiss För fall där morfologisk undersökning önskas ifylles adekvat remiss enligt  Remissanvisningar.  

 

PAD-remiss Allmän REMISS KLINISK OBDUKTION 

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.  

 

För foster för särskilt omhändertagande enligt SOSFS 2009:15 sändes fostret till Laboratoriet för 

klinisk patologi enligt nedan, men endast "Läkarintyg till patologavdelning för omhändertagande 

av foster enligt begravningslagstiftningen enl SOSFS 2009:15 skall medfölja. Blanketten måste 

vara komplett ifylld. 

Fixering Ingen fixering. 

Utförande Placenta 

Använd PAD-remiss utfylld på modern. Ange gestationslängd samt ev specifik frågeställning på 

remissen. En tillräckligt stor burk med tättslutande lock skall användas. 

 

Foster 

Använd PAD-remiss utfylld på modern. Som foster räknas födda efter graviditetsvecka 12 och 

t.o.m graviditetsvecka 21 (se dock nedan). Fostret skall placeras i en tillräckligt stor behållare av 

lämplig beskaffenhet, gärna vit papperslåda, och bör svepas in i lämpligt material. 

 

"Läkarintyg till patologavdelning för omhändertagande av foster enligt 

begravningslagstiftningen SOSFS 2009:15” skall bifogas varje foster (v12-21) som sänds till 

patologlaboratoriet för PAD undersökning.  

 

Barn 

Obduktionsremiss används för barn (perinatal obduktion). Som barn räknas alla födda efter 

ingången av graviditetsvecka 22, födda före vecka 22 som visat livstecken eller födda med oklar 

graviditetslängd men kroppslängd över 35 cm. Som patientidentifikation användes födelsedatum 

samt barnnummer eller annat reservnummer, om inget komplett personnummer finns.  

Kontakt Obduktionsavdelningen, Laboratoriet för klinisk patologi och genetik, Gula stråket 8, 

telefonnummer 031 – 342 14 39, faxnummer 031-824754 

Transport Foster och placenta skall sändas med direkttransport till Sahlgrenska sjukhuset snarast möjligt, 

helst inom två dygn.  

 

Foster och placenta skall lämnas till Obduktionsavdelningen måndag-fredag 08:00-15:00. Om 

obduktionsavdelningen är obemannad kan prov även lämnas till Laboratoriets provinlämning 

före kl. 16.00 måndag-fredag. 

 

Förvaringen fram till transporten skall ske i kylskåp. 

 

https://www2.sahlgrenska.se/upload/SU/omrade_4/laboratoriemedicin/KPC/Ny%20extern%202012/Remissanvisning.pdf?epslanguage=sv
https://rmtplussu.vgregion.se/rmtplus_labmed_v50/viewDoc.aspx?Top=1&NaId=PAAP0112
https://rmtplussu.vgregion.se/rmtplus_labmed_v50/viewDoc.aspx?Top=1&NaId=PAAP0133
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17752/2009-9-22.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17752/2009-9-22.pdf

