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Enkät 2018 
Först och främst vill styrelsen för Sveriges Cytodiagnostiker rikta ett stort tack till alla 

cytologlaboratorier som deltagit i denna enkät. Gensvaret har varit fantastiskt, av totalt 26 tillfrågade 

laboratorier har vi fått svar från hela 22 stycken.  

En kartläggning över cytodiagnostikernas arbete i Sverige har länge varit intressant att ta fram, hur vi 

arbetar och framförallt vilka skillnader som finns regionerna/landstingen emellan. För att försöka få 

ett svar på detta har Sveriges Cytodiagnostiker tagit initiativet till att utforma en enkät som skickats 

ut till samtliga cytologilaboratorier i Sverige. 

Det pågår även en historisk nationell eftergranskning av prover för att utreda den ökning av 

cervixcancer som uppmärksammats. Vi hoppas att denna sammanställning av arbetsmetoder ska bli 

ett värdefullt verktyg i det kontinuerliga kvalitetsförhöjande arbetet för cytodiagnostikerna i Sverige. 
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Ansvar 
Enkäten har visat att det finns skillnader i det diagnostiska ansvaret mellan Sveriges olika 

regioner/landsting. Dock så finns det för några provtyper även ganska stor samstämmighet 

laboratorierna emellan. 

 

Cervixcytologi 
Samtliga deltagande cytologilaboratorier har lämnat in analyserbara svar angående 

diagnostikansvaret för cervixcytologi. Totalt kunde fyra olika ansvarskategorier urskiljas ur materialet 

se Figur 1Figur 1 visar hur många cytologlab som finns i respektive ansvarsgrupp.. På 9 av 22 

laboratorier har CD det totala ansvaret för utsvarning av cervixcytologi. Ytterligare två laboratorier 

svarar ut alla diagnoser med undantag för cervixcancer (CxCa) respektive adenocarcinom (AdCa), 

vilka svaras ut av läkare efter diagnosförslag från CD. Sju laboratorier svarar ut benigna prover samt 

lätta cellförändringar (ASC-US, LSIL) och lämnar diagnosförslag till läkare på HSIL och uppåt (ASC-H, 

körtelcells- resp. oklar atypi, skivepitelcarcinom, AdCa). De resterande fyra laboratorierna svarar 

självständigt ut benigna prover och ger diagnosförslag till läkare på avvikande prover. 

 

 

Figur 1 visar hur många cytologlab som finns i respektive ansvarsgrupp. 

 

Urincytologi 
Enkätsvaren gällande urincytologi visar på stor samstämmighet mellan cytologlaboratorierna se Figur 

2. Vid det enda laboratoriet där avvikande urincytologi svaras ut av CD gäller det ansvaret kastad 

samt övrig urin men ej blåssköljvätska (BSV). På tre ställen ges samtliga urinpreparat till läkare med 

diagnosförslag. I nästan hela Sverige, på 19 av 22 laboratorier svaras benign urincytologi ut av CD. Vid 

de laboratorier där CD svarar ut benign urincytologi ges diagnosförslag till läkare på avvikande 

prover. Dock finns skillnader i vilka preparat som svaras ut av CD se fig 3. Diagnosförslag på 

avvikande prover ges även hos dessa laboratorier till läkare som svarar ut. 
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Figur 2 visar vilka cytologlab som har vilket ansvar för diagnostiken gällande urincytologi. 

 

 

Figur 3 visar vilken typ av urincytologi-preparat som svaras ut av respektive cytologlab. 

 

 

Respiratorisk Cytologi 
Samstämmigheten cytologilaboratorierna emellan visade sig vara relativt stor även för den 

respiratoriska cytologin se Figur 4. Ett laboratorium hanterar inte respiratoriska prover, de skickar 

sina till externt laboratorium för analys. Den övervägande andelen, 18 laboratorier, har angett att CD 

svarar ut benign respirationscytologi och precis som för urincytologi så hanteras avvikande prover 

med att CD ger diagnosförslag till läkare. Men undantag i ansvaret finns, för tre av dessa 

laboratorium är det endast benigna sputumprover som svaras ut av CD, resten ger CD diagnosförslag 

till läkare. Värt att nämna är att ett laboratorium även ger diagnosförslag till läkare vid benignt prov. 

Vid tre cytologlab ger CD diagnosförslag på all respirationscytologi och läkare har utsvarningsansvar.  
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Figur 4 visar hur många cytologlab som har vilket ansvar för diagnostiken gällande respirationscytologi. 

 

Exsudat 
Enkätsvaren visar att den vanligaste diagnostiska rutinen för CD gällande exsudat är att lämna 

diagnosförslag till läkare, oavsett diagnos. Tretton laboratorier arbetar på det sättet medan CD på de 

övriga åtta svarar ut benigna exsudat och lämnar diagnosförslag till läkare på avvikande prover. Se 

Figur 5 

 

Figur 5 visar hur många cytologlab som har vilket ansvar för diagnostiken gällande exsudat. 

 

Finnålspunktat (FNA) 
Den vanligaste rutinen för FNA är att enbart läkare granskar preparaten, så är fallet hos 14 av de 22 

laboratorierna. Ingen har svarat att CD svarar ut benigna eller avvikande exsudat. Vid de övriga åtta 

laboratorierna granskar CD preparaten för att sedan ge diagnosförslag till läkare som svarar ut se 

Figur 6. Ett av de åtta laboratorierna har svarat att CD-granskningen sker till viss del. 
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Figur 6 visar hur stor andel av laboratorierna där CD granskar exsudat innan utsvarning av läkare. 

 

Immuno 
Hos majoriteten av laboratorierna är det läkare som beställer eventuella immunologiska analyser på 

cytologiprover. Vid tre laboratorier görs beställningen av CD se Figur 7. CD beställer dock inte på 

samtliga provtyper, ett laboratorium anger att CD beställer immunologiska analyser på 

urincytologiska preparat, ett annat på exsudat. Ett tredje beställer vid behov då det inte finns en 

stationär cytopatolog. 

 

Figur 7 visar hur många laboratorier där CD gör beställning av immunologisk analys. 

När det kommer till att tolka immunologi har tre laboratorier angett att CD tolkar och ger 

diagnosförslag till läkare som svarar ut. Detta görs på samtliga preparat där laboratoriet har som 

rutin att utföra immunologiska analyser se Figur 8. De övriga 19 laboratorierna har angett att det är 

läkare som tolkar och svarar ut. 
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Figur 8 visar hur många aboratorier där CD tolkar immunologisk analys. 

 

Arbetsuppgifter utöver diagnostik 
Enkätsvaren visar att CD i Sverige har en uppsjö av övriga arbetsuppgifter utöver diagnostiken. Ett 

laboratorium har uppgett att samtliga CD enbart arbetar med diagnostik. Exempel på arbetsuppgifter 

som enkäten inte efterfrågade men som finns listade i enkätsvaren är:  

• FISH-analys, CD ger diagnosförslag till utsvarande läkare 

• PAD – Cervix, CD ger diagnosförslag till utsvarande läkare 

• Flödescytometri 

• Benmärgsutstryk 

• BMA på annan avdelning 

Utöver de extra arbetsuppgifter och de som specifikt efterfrågades visar enkätsvaren att Sveriges 

cytodiagnostikerkår även har en rad olika ansvarsområden och representationsuppdrag. Det finns 

självklart skillnader beroende på vilken region/landsting men nedan följer en lista på de 

ansvarsområden som CD har: 

• Processansvar, driftsansvar, funktionsansvar, samordnare 

• Kvalitetsansvar 

• Studentansvar/undervisning 

• IT-ansvar 

• Metodutveckling 

• Maskinansvar 

• Inköpsansvar 

• Intern revision 

• GCK-arbete (kallelser) 

• Statistik (diagnosprofiler) 

• Statistik DNA 

• Införande av nya vårdprogrammet (Bl.a. HPV) 
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Utöver de lokala ansvarsområden som CD ingår i finns också CD representerade i olika nationella 

styrgrupper så som: 

• RCC 

• KVAST 

• C-ARG 

Laboratoriearbete 
Enkäten visar att laboratoriearbete ingår i CDs arbetsuppgifter vid hälften, 11 av 22 

cytologilaboratorier. Det framgår också att det finns viss variation i hur frekvent CD deltar i 

laboratoriearbetet se Figur 9.  

 

Figur 9 visar hur stor andel av CD-bemanningen utför laboratoriearbete och hur frekvent de deltar. 

EBUS/EUS/Assisterad punktion 
Av de 22 besvarande laboratorierna utförs 

• EBUS av CD på 8 laboratorium. Med undantag för ett laboratorium arbetar bara en viss andel 

av CD-styrkan arbetsuppgiften. Att inte samtliga CD utför EBUS beror enligt enkätsvaren på 

att arbetsuppgiften är ny eller intresse hos CD.  

• EUS av CD på 5 laboratorium. Precis som ovan arbetar endast en viss andel av CD-styrkan 

arbetsuppgiften, med undantag för ett laboratorium. 

• Assisterad punktion av 6 laboratorium. Vid två av dessa arbetar samtliga CD med 

arbetsuppgiften, vid fyra endast en viss andel CD. 

Punktionsmottagning 
På 5 av 22 laboratorier deltar CD i arbetet vid punktionsmottagning. Av de fem svarar ett 

laboratorium att samtliga CD har punktionsmottagning som arbetsuppgift, vid resterande fyra utför 

endast en viss andel av CD-styrkan arbetsuppgiften. 

Spermaanalys 
På 2 av 22 laboratorium utför CD spermaanalyser, på båda är det endast en viss andel av CD-styrkan 

som utför arbetsuppgiften. 

Laboratoriearbete

Samtliga CD utför laboratoriearbete (5 lab)

En andel CD utför laboratoriearbete (2 lab)

CD utför laboratoriearbete vid behov (4 lab)



Kvalitetsarbete 
Vid nästan alla, 17 av 22 tillfrågade laboratorium är CD involverad i kvalitetsarbetet. Vid tre av dessa 

arbetar samtliga CD med kvalitetsarbete, två med en huvudansvarig i samråd med resten av CD-

styrkan. Tre laboratorier har uppgett att en specifik CD har kvalitetsarbete som arbetsuppgift, t.ex. 

den som är processansvarig, kvalitetsansvarig eller metodspecialist. De resterande elva har angett att 

kvalitetsarbete utförs av en viss andel av CD-styrkan. 

Bemanning och Personal 
 

Bemanning 
Den del av enkäten som behandlade bemanning har vi valt att utesluta ur denna sammanställning. 

Detta för att den tolkats på många olika sätt av de besvarande laboratorierna. Vi kommer efter 

publiceringen av denna rapport arbeta med en komplettering för att få fram en bild över hur den 

nationella CD-bemanningen ser ut. 

Karriär-/lönestege 
Av de 22 medverkande laboratorierna valde sju att inte svara på frågan om karriär-/lönestege, fem 

svarade att de inte använde sig av karriärstege med hänvisning till individuell lönesättning. Tio 

laboratorier har angett att de använder sig av någon form av karriär-/lönestege. Hur karriär-

/lönestegen utformats skilde sig åt mellan laboratorierna men den vanligaste utformningen kan ses i 

Tabell 1 nedan. Samtliga laboratorier, förutom två, har angett att utsvar av benign cervixcytologi 

ingår i grundlönen. Ett par laboratorier har angett att detta är under revidering. 

Tabell 1 visar det vanligaste upplägget på karriär-/lönestegen. 

Steg Ansvar Lönepåslag 

Steg 1 Utsvar av benign cervixcytologi Nej 

Steg 2 Utsvar ASC-US/LSIL Ja 

Steg 3 Utsvar HSIL+ Ja 

Steg 4 Utsvar Övrig cytologi Ja 

 

Huruvida övriga arbetsuppgifter innebär lönepåslag har hälften av de deltagande laboratorierna valt 

att svara på. Enkäten har även här lämnat stort tolkningsutrymme och därför ska vi försöka få med 

lite av denna del i den kommande kompletteringen. Det som den här enkäten visar är att övriga 

arbetsuppgifter i störst utsträckning inte innebär lönepåslag. Två laboratorier har angett att 

driftsansvar/processansvar/funktionsansvar innebär lönepåslag, ett laboratorium har angett att man 

som metodspecialist får lönepåslag och ett laboratorium har angett att EBUS inte ger lönepåslag än 

men att detta är under utredning. Resterande har angett att samtliga övriga arbetsuppgifter ingår i 

grundlönen alternativt inte angett något. 

Ny personal – Cervixcytologi  
Hur ny personal inskolas och hur bedömningen av utdelning av ansvar har ungefär hälften av 

laboratorierna, 10 av 22, angett. Vissa har bara angett någon del andra har inte angett något. Men 

det som går att utläsa av svaren är att nyexaminerade CD i störst utsträckning tillåts besvara benign 

cervixcytologi efter ca sex månader. Under de sex månaderna finns hos fyra laboratorier 

minimumkrav på 1000-2000 prover. Samtliga laboratorier som svarat på denna del av enkäten 

nämner att en lämplighetsbedömning görs i samband med att en nyexaminerad CD får börja svara ut 



benigna prover. Två laboratorier har även angett att bedömningen görs på statistik/diagnosprofiler 

samt att Hologics test också ska vara utfört. 

Vilka krav en CD ska uppfylla för att få ansvar för usvarning av ASC-US/LSIL repektive HSIL+ har sex 

laboratorier svarat på. För ASC-US/LSIL finns ett tidsspann på tre till fem år. Samtliga har angett att 

en lämplighetsbedömning görs av senior CD innan nästa steg kan tas. Två laboratorier har angett att 

utöver detta bedöms även diagnosprofilen. Ett laboratorium har som krav att QUATE-test alternativt 

IAC skall vara genomfört. Tre laboratorier har angett vilka krav som ställs på en CD för att få ansvar 

att svara ut HSIL+. Även här görs en bedömning av lämplighet av senior CD, en bedöming som görs 

efter fem till sju års tjänstgöring. Ett laboratorium har angett att diagnosprofilen även då är en del av 

lämplighetsbedömningen. 

 

Ny personal – Övrig Cytologi 
Sammanlagt åtta laboratorier har svarat på vad som krävs av en CD för att ansvara över att svara ut 

benign övrig cytologi. Individuell lämplighetsbedömning görs hos samtliga. Efter mellan fem till sju år 

utvärderas huruvida en CD är redo att börja svara ut. På ett laboratorium görs tre månader 

diagnostik per provtyp med eftergranskning och därefter en lämplighetsbedömning av senior CD. Ett 

laboratorium använder sig av statistik i lämplighetsbedömningen. 

 


