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1 Rutiner och riktlinjer

1.1 Provtagningsunderlag
Provtagningsunderlag läggs upp av den enhet som är svarsmottagande enhet. Alla 
enheter ansvarar själva för att rensa bort inaktuella provtagningsunderlag som den 
egna enheten lagt upp. Långa listor med gamla provtagningsunderlag minskar 
överskådligheten på vad som är planerat/beställt på en patient och ökar risken att 
fel underlag används vid provtagning. För utlokaliserade patienter kan vissa 
enheter i slutenvården lägga upp provtagningsunderlag med den medicinskt 
ansvariga enhetens mottagning som svarsmottagande enhet. De enheter som har 
möjligheten är Infektion, Kirurgi, Medicin, Kvinnosjukvården och Ortopedi. 

Primärvården kan välja ”Lägg till fler alternativ…” på beställande enhet. Detta ska 
dock användas restriktivt, enbart i de fall där patienten kommer och ska ta prover 
för annan enhets räkning och provtagningsunderlag saknas.

Provtagningsunderlag kan läggas upp av beställande enhet och provet utförs av en 
annan, provtagande enhet, helt eller delvis. Se rutin i länk.

1.2 Lokala analyser
Svar på analyser som görs lokalt på enheterna förs in manuellt i COSMIC av den 
enhet som analyserat provet. Rutin för dokumentation av lokala analyser, se länk. 

1.3 Skickeprover
Länk till rutin

1.4 Inkorg svar
Alla enheter måste upprätta lokala rutiner för bevakning av Inkorg svar för att 
säkerställa att svar som saknar svarsmottagare (Ingen), där svarsmottagaren är en 
fiktiv vårdpersonal, svarsmottagare har slutat eller är ledig inte missas. För att få 
med alla svar på enheten väljs svarsmottagare Alla. Alla i urval är förvalt.

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=28770
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=24161
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2 Allmän information
Beställning och svar innefattar alla provtagningsunderlag, provsvar och 
radiologibeställningar och svar. Dessa återfinns på olika ställen i COSMIC förutom 
under menyvalet Beställning och Svar, tex i menyvalen Patientöversikt och 
Beställningsstatus.

 

3 Systeminformation

3.1 Manualer COSMIC
Manualer i COSMIC nås via F1: COSMIC Order Management

4 Funktioner

4.1 Beställning provbunden och 
provtagningsunderlag

4.1.1Beställning provbunden
Beställning provbunden består av 4 flikar, där fliken Klinisk kemi Östersund är 
förvald. Varje flik (undantaget blod/transfusionslab) består av två delar, till höger i 
bilden fylls information om Beställare och Beställande enhet i, det går inte att spara 
eller skicka ett provtagningsunderlag om detta saknas. I den vänstra delen väljs de 
analyser som ska beställas/läggas upp.  
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4.1.1.1 Klinisk kemi Östersund

De analyser man valt visas i mitten. När alla analyser är upplagda så ska 
underlaget antingen sparas för framtida provtagning eller om provet tas direkt väljs 
istället knappen Spara och skriv ut för att skriva ut etiketter. Knappen ”skicka” kan 
också användas för att skriva ut etiketter och då skickas samtidigt underlaget till 
lab. Viktigt att alltid skicka provtagningsunderlaget när prov tas. 

Klinisk Mikrobiologi-fliken och lokala analyser/skickeprover-fliken är uppbyggda på 
liknande sätt. För att byta mellan flikar och lägga upp provtagningsunderlag på mer 

Beställare och beställande 
enhet är förvald (om 
inloggning är på 
avdelnings-, 
mottagningsnivå). Bockas 
rutan Visa utökad 
information i visas även 
svarsmottagare och 
svarsmottagande enhet. 
Rutin är förvalt, OBS att 
även röret måste märkas 
med akut om man fyller i 
det här. 

Det går att söka fram och välja enskilda 
analyser, välja färdiga paket eller profiler. 
Enskilda analyser går dock inte att söka om 
fliken profiler är markerad. 

Grupper består av samlade analyser som 
grupperats för att förenkla för beställaren 
att hitta specifika analyser, tex gruppen 
”Allergi”. Paket kan vara lokala för enheten 
eller gemensamma för alla enheter. Profiler 
läggs upp av lab och är en samling 
analyser som ska tas tillsammans, tex 
blodstatus.

Grupper läggs upp av laboratoriet för 
klinisk kemi.

Lokala paket läggs på begäran upp av 
central systemadministratör för COSMIC. 
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än ett ställe måste man efter att underlaget sparats trycka på knappen Rensa för 
att kunna byta flik, OBS att beställande enhet inte följer med när man byter till 
fliken Lokala analyser/skickeprover.  

4.1.1.2 Klinisk mikrobiologi
I fliken Klinisk mikrobiologi går det att söka fram enskilda analyser eller välja ur 
grupper/paket där analyser är grupperade efter tex urin eller sår. Det går även att 
skriva tex ”sår” i sökrutan så kommer alla analyser inom den gruppen upp som 
förslag.    

Rutan för Medicinsk information fylls i för att få en bättre och snabbare hantering 
av provet. 

4.1.1.3 Blod/transfusionlab
Denna flik har enbart ett val som innebär ett uthopp till Interinfo.

 

4.1.1.4 Lokala analyser
Lokala analyser är de analyser som görs lokalt på den egna enheten. Det går både 
att lägga upp provtagningsunderlag för lokala analyser och mata in svar direkt utan 
att först skapa ett provtagningsunderlag, detta görs från menyvalet inmatning av 
lokala analyser. För att få fram urvalet och kunna välja lokala analyser måste 
Beställande enhet och Beställare fyllas i först. 

Det går inte att makulera eller ta bort ett svar som matats in felaktigt. För att rätt 
svar ska visas istället så måste en ny inmatning göras med exakt samma tidpunkt 
som den felaktiga, den senaste lägger sig då över den felaktiga i svarslistan. 
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4.1.2Provtagningsunderlag
Redan färdiga provtagningsunderlag hittas under menyvalet 
Provtagningsunderlag. Förvalt är Vald patient och beställande enhet Alla. 
Aktuellt provtagningsunderlag öppnas genom dubbelklick eller högerklick och Gå till 
beställning, därifrån kan ändringar göras, provtagningsunderlaget skickas eller om 
det är felaktigt - makuleras. 

OBS när provet tas så måste planerad provtagningstid ändras om det inte 
stämmer, det är datumet som står här som gäller för när provet är taget. 

 

4.2 Svar provbunden
Patientens samtliga provsvar (klinisk kemi, mikrobiologi, lokala analyser och 
skickeprover) från alla enheter finns under menyvalet Svar provbunden. Den är 
uppdelad i samma flikar som i Beställning provbunden. 100 provtagningstillfällen 
laddas upp, om ytterligare tillfällen finns klicka på ”Hämta nästa” (antal att hämta 
visas).

Ovidimerade svar visas i listan med denna symbol: 
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4.2.1Filtrera och skriva ut provsvar
För att se enbart en eller några analyser går det att filtrera i vyn, det kan vara 
användbart också vid utskrifter. För att filtrera klicka på den lilla pilen till vänster i 
bild eller dra med muspekaren på de tre prickarna till önskat läge. Filtrera på 
datum, svarsmottagare och eller analyser.

       
Exempel, filtrerat fram analysen HbA1c:

4.2.2Vidimera provsvar
Vårdpersonal som står som beställare för ett provsvar/röntgensvar får detta direkt i 
sin Osignerat och Ovidimerat-lista oavsett beställande enhet, det kan vara ett 
observandum om man byter enhet eftersom svaren ska följa beställande enhet. 

Det går även att vidimera provsvar direkt i patientens svarslista – Svar 
provbunden eller från inkorg svar. 

4.2.3Flera svar, fliken klinisk mikrobilogi
Om flera analyser är beställda på samma provtagningsunderlag och flera svar 
förväntas komma tänds knappen Historik. 



Primärvårdsstaben
Anna Sjövall

Handbok

COSMIC Beställning och Svar

2018-11-28

10(13)
44424-1

Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.

Senast inkomna svar visas alltid överst och tidigare svar visas under knappen 
Historik. 

Överst i svaret visas vilken typ av svar det är, Preliminär-,  eller Slutsvar. Via 
knappen Beställning/Svar info visas vad som är beställt och vilka analyssvar som 
anlänt.

4.3 Radiologi
4.3.1Beställningar
Härifrån skrivs och skickas beställningar till röntgen och klinisk fysiologi. Vyn har 
liknande upplägg som Beställning provbunden. På vänster sida fylls utförande 
filial och undersökning i, välj undersökningsgrupp och sök undersökning eller scrolla 
i listan. I mitten fylls frågeställning och anamnes i.

På höger sida fylls beställarens uppgifter i och rutin är förvalt som 
beställningsprioritet.

Önskas akut undersökning måste det väljas här och om remissen ingår i ett SVF-
förlopp ska SVF väljas som Beställningsprioritet:
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4.3.1.1 Signerade radiologibeställningar
Här visas signerade röntgenremisser som inte är skickade. Denna lista behöver 
bevakas så att undersökningar inte missas eller att det är dubbla beställningar 
gjorda (att underökningen redan är gjord med annan remiss)

4.3.1.2 Ej skickade radiologibeställningar
Här visas sparade röntgenremisser som varken är signerade eller skickade. Denna 
lista behöver också bevakas, se punkt 4.3.1.1

4.3.2Radiologisvar
Här visas patientens svar på samtliga röntgen-, och fysiologiundersökningar. Om 
remissen skrivits direkt i Order Management (röntgens system) tex under ett 
driftstopp i COSMIC kommer så kommer svaret till COSMIC men saknar 
frågeställning och anamnes. Röntgen-bilder visas via uthopp till PACS, behörighet 
till PACS administreras av röntgens systemadministratörer.  

4.4 Beställningsstatus
I menyvalet beställningsstatus går det att se tex patientens samtliga beställningar 
på alla enheter. Det finns olika filtreringsmöjligheter: datumintervall, specialitet, 
beställande enhet, beställare och status på beställningen. Härifrån går det också att 
skriva ut nya etiketter på redan skickade lab.prover.  Förklaring på status finns via 
knappen ”Beskrivning”. 
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4.5 Inkorg svar
I menyvalet Inkorg svar återfinns alla svar på remisser, röntgen och från lab. 
Härifrån går det att vidimera svar (vårdpersonal med behörighet) och omrikta svar 
till annan vårdpersonal på den egna enheten eller till annan enhet (kräver dock 
behörighet). Markera svaret och högerklicka, välj Omrikta. Via högerklick går det 
också att markera ett svar som läst, lokala rutiner måste finnas för att säkerställa 
att inga svar missas. 
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5 Specifik information

5.1 Urinsticka
Eftersom urinsticka alltid utförs som en lokal analys, ska den alltså inte läggas upp 
på provtagningsunderlag för klinisk kemi. Det går inte att få ut en etikett för hela 
urinstickan utan det kommer då ut 7 st, en för varje analys. Om enbart en etikett 
önskas går det att skriva ut en med enbart namn och personnummer.  

5.2 Kristallanalys
Utförs på laboratoriet på Remonthagen och beställning görs i COSMIC via 
Beställning provbunden, se rutin i länk.

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=43855

