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INLEDNING 

Vi har baserat det regionala vårdprogrammet för utredning, behandling och 
uppföljning av cervixdysplasi på de riktlinjer som har givits ut av Svensk Förening för 
Obstetrik och Gynekologi (SFOG) Arbets- och referensgrupp för 
cervixcancerprevention (C-arg) i SFOG:s rapport nr 63, 2010. Den största 
förändringen, jämfört med tidigare screeningmetod och handläggning av 
cellförändringar i de norra landstingen, är införandet av vätskebaserad cytologi och 
reflextestning med högriskHPV-DNA av alla screeningprov som uppvisar låggradiga 
cellförändringar (lätt skivepitelatypi och CIN1). Alla kvinnor med låggradiga 
cellförändringar som är HPV-postiva och alla med övriga cellförändringar (CIN2+, 
körtelcellsatypi, atypi av oklar celltyp/annan celltyp) rekommenderas vidare utredning 
med kolposkopi och histopatologisk provtagning. 

Vårdprogrammets första avsnitt om epidemiologi, etiologi, nomenklatur och 
prevention är avsedda att ge en bakgrund till de kliniska riktlinjerna och att ge en kort 
allmän översikt om primär- och sekundärprevention av cervixcancer samt om 
kvalitetsuppföljning. Ytterligare information finns på www.cancercentrum.se , 
     Om oss      Nationella arbetsgrupper     Cervixcancerprevention. 

Vårdprogrammet är avsett att ge vägledning i det kliniska arbetet. Ibland kan 
riktlinjerna verka stereotypa, särskilt när de presenteras i ”flödesscheman”. Det är 
viktigt att beakta att schematiska riktlinjer aldrig kan täcka in alla situationer. Den 
kliniska bedömningen skall alltid användas när riktlinjer appliceras på en individuell 
patient och det är en uppgift för varje kliniker att värdera de speciella omständigheter 
i det enskilda fallet som kan motivera avsteg från riktlinjerna. 

Arbetsgruppen tar tacksamt emot synpunkter på vårdprogrammet inför framtida 
utvärdering och uppdatering. 

Arbetsgruppen Vårdprogram för cervixdysplasi: 
Pia Collberg, på uppdrag av Kvinnokliniken, Östersunds sjukhus och RJH  
Anna Enander, Kvinnokliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand och LVN 
Maria Löfgren, Kvinnokliniken, Skellefteå lasarett och VLL 
Viviann Mattsson, Kvinnokliniken, Sunderby sjukhus och NLL 

Medförfattare: 
Lena Silfverdal, Kvinnokliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
Maria Palmquist, Kvinnokliniken, Sunderby sjukhus 
Annika Allard, Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
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ORDFÖRKLARINGAR 

AIS: Adenocarcinom In Situ 
ASC-US: Atypical Squamous Cells–Undetermined Significance; tidigare 
svårvärderad skivepitelatypi; enligt ny nomenklatur lätt skivepitelatypi 
ASC-H: Atypical Squamous Cells–High grade lesion cannot be excluded; misstänkt 
höggradig dysplasi 
BMM: Barnmorskemottagning 
C-Arg: Arbets- och Referensgruppen för Cervixcancerprevention inom SFOG – tillika 
arbetsgrupp för Kolposkopi. 
CIN: Cervikal Intraepitelial Neoplasi 
CIN1: Lätt skivepiteldysplasi 
CIN2: Måttlig skivepiteldysplasi 
CIN3: Stark skivepiteldysplasi/cancer in sit 
CIS: Cancer In Situ (ingår i begreppet CIN3) 
DNA: Deoxyribonukleinsyra 
Equalis: Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige; verksamheten 
drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, Institutet för Biomedicinsk 
Laboratorievetenskap och Svenska Läkaresällskapet 
GCK: Gynekologisk cellprovskontroll 
Hiv: Humant immunbrist virus 
HPV: Humant PapillomVirus 
hrHPV: högriskHPV 
HSIL: High Grade Squamous Intraepithelial Lesion; höggradig skivepiteldysplasi 
(CIN2-3) 
Indexprov: Första atypiska cellprov 
Koilocytos: Cellförändringar som talar för HPV-infektion 
Kontrollfil: Specialfil inom den organiserade gynekologiska cellprovskontrollen 
KVAST: Kvalitets- och Standardiseringskommitté i Svensk förening för patologi och 
Svensk förening för klinisk cytologi 
LBC: Liquid Based Cytology 
LEEP: Loop Electrosurgical Excision Procedure 
LLETZ: Large Loop Excision of Transformation Zone (= LEEP) 
LSIL: Low grade Squamous Intraepithelial Lesion; låggradig skivepiteldysplasi (CIN1) 
och enligt Bethesda-nomenklatur även koilocytos) 
NKCx: Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention 
Ofullständig kolposkopi: Undersökning av portio där transformationszonen (TZ) 
inte kan visualiseras i hela sin utbredning 
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp: Atypiska celler där cellursprunget inte kan 
bedömas 
PCR: Polymerase Chain Reaction 
Px: Provexcision 
RCC: Regionalt Cancer Centrum 
Reflextest: Om vätskebaserat cytologprov tagits och provsvaret visat lätt 
skivepitelatypi eller CIN1 görs HPV-test på det befintliga provet 
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Schillertest: Vid applikation av den jodlösning, Schillers lösning, som används vid 
kolposkopi är utfallet negativt om vävnaden tar upp jod och blir mörkbrun 
(= Schillernegativ/jodnegativ) och positivt om vävnaden inte tar upp jod och eventuellt 
blir gul (= Schillerpositiv/jodpositiv) 
SCJ: Squamo-Columnar Junction; gränsen mellan skiv- och körtelepitel 
SFOG: Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi 
SNOMED: Systematized Nomenclature of Medicine 
Triage: Sortering av vilka låggradiga cellförändringar som skall utredas vidare med 
kolposkopi 
TZ: Transformationszon, övergångszon i livmoderhalsen där körtelepitelet undergår 
en metaplastisk förändring till skivepitel 
Täckningsgrad: Andel av befolkningen inom åldersgränserna som lämnat prov inom 
avsett tidsintervall 
VaIN: Vaginal Intraepithelial Neoplasia 
VIN: Vulvar Intraepithelial Neoplasia 
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EPIDEMIOLOGI AV CERVIXCANCER 

Cervixcancer är den tredje vanligaste cancern bland kvinnor i världen.1 Cirka 
530 000 nya fall inträffar årligen, vilket utgör 8,8% av all cancer hos kvinnor. Mer 
än hälften av de drabbade dör i sin sjukdom. Över 85% av fallen drabbar kvinnor 
i låginkomstländer. 

Det är stor geografisk variation på incidenstalen. De högsta årliga incidenstalen 
återfinns i Öst- och Västafrika (34/100 000), Sydafrika (27/100 000), Syd-Central 
Asien (25/100 000) och Sydamerika (24/100 000).1 Den lägsta incidensen 
rapporteras från Västra Asien/Mellanösten (4,5/100 000) och Australien/Nya 
Zeeland (5/100 000). I Indien utgör cervixcancer nästan 80% av kvinnors genitala 
tumörer, i Sverige 17%.2 

I Sverige diagnostiserades 428 nya fall av cervixcancer år 2010, vilket motsvarar ett 
incidenstal på 9/100 000 (6,6/100 000 vid åldersstandardisering efter världs-
standardbefolkningen).3 Det är knappt 1% av alla cancerfall och 1,6% av cancerfallen 
bland kvinnor.4 Omkring 140 kvinnor per år avlider i cervixcancer.5 I norra regionen 
registreras cirka 43 nya fall årligen.4 Den åldersstandardiserade incidensen i de norra 
landstingen och i riket under de senaste 10 åren framgår i tabell 2, och incidens- och 
mortalitetstrender visas i figur 1. 

Gynekologisk cellprovskontroll har medfört en kraftig minskning av incidens och 
mortalitet i cervixcancer under de senaste 40 åren.5 Innan cytologisk screening 
infördes i Sverige på 1960-talet insjuknade cirka 900 kvinnor årligen. Därefter har 
cervixcancer sjunkit från 3:e till 15:e plats på listan över cancerfall bland kvinnor.4 

Tendensen är densamma i andra länder som infört screeningprogram. 
Åldersfördelningen spänner från 20 år och uppåt, med incidenstopp kring 35 
respektive 80 år och en medianålder vid 51 år.5,6 Efter screeningens införande i 
Sverige sjönk mortaliteten initialt med 60% och mortalitet har fortsatt att sjunka 
med 1,5% per år under de senaste 10 åren.5 

TABELL 1 

Antal nya fall av invasiv cervixcancer per län och år i Norra sjukvårdsregionen. Medelvärde för åren  
2001-2012: 43,4 fall. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 2014-06-02 

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Län             

Väster- 

norrland 

16 13 17 13 22 14 9 10 10 8 7 7 

Jämtland 4 4 8 4 3 7 6 7 5 12 7 3 

Väster- 

botten  

9 13 15 12 7 12 10 8 7 14 9 10 

Norr- 

botten 

14 11 11 10 11 18 14 17 21 8 12 9 

Totalt 43 41 51 39 43 51 39 42 43 42 35 29 
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TABELL 2 

 

Nya fall av invasiv cervixcancer. Åldersstandardiserad incidens per 100 000 enligt befolkningen år 
2000. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 2014-06-02. 
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2011 2012 Medel-

värde 

Län              

Väster-

norrland 

12,6 10,1 13,8 9,9 14,5 10,7 6,4 6,4 7,2 5,9 5,77 5,78 8,6 

Jämtland 5,3 5,3 12,1 6,1 4,0 10,2 8,7 10,6 8,4 18,8 11,08 4,76 8,7 

Väster-

botten 

6,9 10,3 11,4 8,8 5,4 9,1 7,8 6,1 5,8 10,0 6,97 7,74 8,0 

Norr-

botten 

10,5 8,0 8,6 7,7 9,2 13,5 11,3 14,0 15,9 6,6 9,81 7,36 10,2 

Riket 9,6 10,0 10,0 9,3 9,1 9,4 10,0 9,9 9,2 9,0 8,92 10,14 9,6 
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FIGUR 1 

 

Incidens och mortalitet av invasiv cervixcancer per 100 000 och år, åldersstandardiserad efter 
världsstandardbefolkningen, i Sverige och i norra regionen.5 
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ETIOLOGI OCH RISKFAKTORER 

Humant papillomvirus 

Humant papillomvirus (HPV) återfinns i 99,7% av all cervixcancer.7 Persisterande 
infektion med onkogent HPV är en nödvändig förutsättning för utveckling av såväl 
precancerösa förändringar som invasiv cervixcancer, inklusive adenocarcinom.7-9  
Ca 16 HPV-typer klassificeras som hög-risk typer för cancerutveckling hos 
människa, varav 12 typer anses definitivt carcinogena, och HPV16 som den med 
högst onkogen potential.8 De vanligast förekommande typerna vid cervixcancer är 
HPV 16,18,31,33,35,45,52 och 58, varav HPV 16 och 18 står för 71% (figur 2). HPV 
16,18 och 45 återfinns i 94% av HPV-positiva adenocarcinom. De vanligaste HPV-
typerna vid förstadier till cervixcancer (CIN2-3) framgår i figur 3. 

Infektion med ett eller flera onkogena HPV är mycket vanligt i befolkningen. 
Prevalensen i åldersgruppen 32–38 år var 7% i den svenska populationsbaserade 
Swedescreenstudien.10 Andra studier har visat att prevalensen är högst i 20-25 års 
ålder för att sedan sjunka med stigande ålder men några studier har visat en ökning 
av prevalensen efter 55 års ålder 11,12 De allra flesta infektioner är övergående. Cirka 
50% läker ut inom 6 månader, två tredjedelar inom 12 månader och 80% inom 2 år.13 

Virustyper med hög onkogen potential, fr.a. HPV 16, förefaller ha något längre 
utläkningstid. Vårt HPV-test som används i triagering täcker 94% av HPV-typerna 
som förekommer i cxca. 

FIGUR 2 

Münoz N., Bosch FX., et al IJC 2004 
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FIGUR 3 

Carcinogenes 

Cancerutvecklingen är relaterad till aktiviteten av två onkoproteiner, E6 och E7, som 
de onkogena HPV-typernas gener kodar för. E6 och E7 inaktiverar två 
tumörsupressorgener (p53 och pRb) vilket leder till ohämmad celldelning.14 

Både skivepitelcancer och adenocarcinom utvecklas vanligtvis från 
transformationszonen (TZ) på portio, d.v.s. i det område där körtelepitelet omvandlats 
till skivepitel genom metaplasi. Detta omogna epitel i TZ är särskilt känsligt för HPV-
infektion. HPV-infektion ger cytologiska förändringar i cirka en tredjedel av fallen, 
varav de flesta är låggradiga och självläkande (se figur 4).15. Ju längre tid infektionen 
varar, desto större är risken att den blir persisterande och att höggradig dysplasi 
utvecklas. I de fall infektionen varar mer är 12 månader har man funnit CIN2+ i 20-
30% inom 2,5 år.13,16 Utvecklingen av CIN2-3 kan ske relativt snabbt, inom 1-3 år från 
HPV-infektion, medan vidare utveckling till invasiv cancer vanligen tar längre tid, mer 
än 10 år.17 Progressionsrisken till invasiv cancer ökar med kvinnans ålder och 
lesionens storlek samt med ev. nedsatt immunologiskt status.18,19 Inom en 30-års 
period utvecklade 31% av kvinnor med histologiskt verifierad CIN3 utan behandling 
invasiv cancer i en uppföljning från Nya Zeeland.20 

8 
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FIGUR 4 

NATURALHISTORIA FÖR HPV-INFEKTIONER 

 
Burd EM, Clin Microbiol Rev 2003 

Solomon D, et al, JAMA 2002 

Co-faktorer och riskfaktorer 

Rökning,21 långvarigt bruk av p-piller22 och multiparitet23 ökar risken utveckling av 
cervixcancer i närvaro av HPV-infektion och betraktas därför som samverkande 
faktorer, s.k. co-faktorer. Även infektion med klamydia och herpes simplex typ 2 kan 
vara co-faktorer.24,25 Andra riskfaktorer är nedsatt immunförsvar, inklusive hiv-
infektion, tidig sexdebut och många sexualpartners.26 De två sistnämnda 
faktorernas betydelse är huvudsakligen, men inte helt, sammankopplade med 
risken att drabbas av en sexuellt överförd infektion. 
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MORFOLOGISK NOMENKLATUR FÖR VAGINALCYTOLOGI 

Följande nomenklatur och SNOMED-kodning för vaginalcytologiska prover rekommenderas i 
Sverige.27 

Nomenklatur SNOMED 

Provets kvalitet 

Ej bedömbart M09010 

Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 

Cytologisk bedömning 

Benignt prov M00l l0  

Skivepitel 

Lätt skivepitelatypi (ASC-US) M69710 

Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 

Lätt dysplasi/CIN1/LSIL M74006 

Måttlig dysplasi/CIN2/HSIL M74007 

Stark dysplasi/CIN3/CIS/HSIL M80702 

Skivepitelcancer M80703 

Körtelepitel 

Körtelcellsatypi M69720  

Adenocarcinom/adenocarcinom in situ (AIS)  M81403 
 
Osäker/annan celltyp    
 
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp  M69700  
 
Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 
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Tillämpningsregler avseende celler med svårvärderad atypi 

a) I gruppen skivepitelceller med lätt atypi placeras fall där man tvekar mellan 
benigna förändringar och dysplasi. I Bethesdaklassifikationen motsvaras diagnosen 
av ASC-US (Atypical Squamous Cells - Undetermined Significance) och i British 
Society of Clinical Cytology (BSCC) av Borderline Nuclear Changes (BNC). 

b) I gruppen misstanke om höggradig dysplasi placeras fall där det föreligger 
misstanke om höggradig förändring men där man av kvalitativa eller kvantitativa skäl 
inte kan ge en dysplasi-diagnos. Diagnosen motsvaras av Bethesdas ASC-H 
(Atypical Squamous Cells - High grade lesion cannot be excluded) och i BSCC av 
BNC- high grade not excluded. 

c) Till gruppen körtelcellsatypi hör alla fall med atypi i körtelceller där atypigraden 
överstiger vad som kan accepteras som benign förändring, men som inte räcker för 
diagnosen cancer. 

d) I gruppen atypi av oklar celltyp/annan celltyp ingår framför allt celler av klart 
atypiskt slag där celltypning är osäker eller omöjlig, t.ex. på grund av otillräcklig 
representation av de atypiska cellerna. I denna grupp finns således dels fall med 
atypiska celler vars typbestämning är osäker, dels fall med atypiska celler av annan 
definierad typ än körtelceller eller skivepitelceller t.ex. lymfoida celler. I sådana fall 
anges den specifika M-koden t.ex. malignt melanom eller lymfom. 

Övrigt 
Utöver ovanstående ska det cytologiska provsvaret i förekommande fall innehålla 
uppgifter om varför ett prov är icke bedömbart. I provsvaret kan också anges 
eventuell patologisk mikrobiell flora och bedömning av hormonell cellpåverkan. 
Oavsett vilket svarsalternativ som valts kan, om så önskas, utlåtandet kompletteras 
eller på annat sätt nyanseras i ruta för kommentarer. 



 

12 
 

PREVENTION 

Primär prevention 
Primär prevention av cervixcancer innebär åtgärder för att hindra virusinfektionen, 
dels genom vaccination mot HPV och dels genom att försöka påverka riskfaktorer/co-
faktorer, t.ex. information och åtgärder för att minska risken för sexuellt överförd 
smitta och reducera rökning. Kondomanvändning har i en del studier visat ge ett visst 
skydd mot HPV och CIN, medan ingen signifikant skyddseffekt har påvisats i andra 
studier.26,28 

Två HPV-vaccin finns registrerade i Sverige: ett kvadrivalent mot HPV 6, 11, 16 och 
18 (Gardasil®) och ett bivalent mot HPV 16 och 18 (Cervarix®). Skyddseffekten mot 
CIN2-3 och AIS orsakade av HPV 16 och 18 är i det närmaste 100% för bägge 
vaccinen hos tidigare icke exponerade individer i 15-26 års ålder.29,30 Det 
kvadrivalenta vaccinet har visat en skyddseffekt mot kondylom på 82%, oavsett HPV-
typ. Båda vaccinen har uppvisat en viss korsreaktivitet mot andra onkogena HPV-
typer än de som ingår i vaccinet (HPV 31 för Gardasil® och HPV 31, 33, 45 och 51 
för Cervarix®). Vaccinen har ingen effekt mot redan pågående HPV-infektion. Den 
höga förebyggande skyddseffekten minskar efter att en individ har exponerats för de 
i vaccinen ingående HPV-typerna, d.v.s i praktiken är effekten lägre efter sexuell 
debut och den sjunker med ökande antal partners. 
 
HPV-vaccination ingår från 2010 i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Nationell 
vaccinupphandling valde hösten 2011 det kvadrivalenta vaccinet Gardasil. Under 2012 
startade vaccinationen av flickor födda 1999, i skolhälsovårdens regi. Sk catch up-
vaccination av flickor upp till 18 års ålder genomfördes samtidigt med varierande 
täckning över landet. Vaccinets effekt sjunker med stigande ålder, men trots det 
framgår att skyddet mot cervixcancer stiger snabbare om även flickor/kvinnor äldre än 
11-12 år vaccineras. Med nuvarande vaccinpris är HPV-vaccination kostnadseffektiv 
upp till 24 års ålder. Ny nationell upphandling har påbörjats hösten 2014. 

Det är viktigt att framhålla att de kvinnor som vaccinerats behöver delta i 
screeningprogrammet, dels eftersom cirka 30% av cancerfallen beror på HPV-typer 
som inte ingår i vaccinen och dels eftersom verkningstiden för vaccinen inte är känt. 

Sekundär prevention 
Sekundär prevention är åtgärder för att hindra utveckling av cervixcancer genom 
heltäckande gynekologisk cellprovtagning, adekvat diagnostik och behandling av 
dysplasier samt uppföljning av högriskgrupper. Högriskgrupper är bl.a. kvinnor med 
tidigare dysplasi, organtransplanterade kvinnor och kvinnor med immunhämmande 
sjukdom eller behandling, såsom HIV. 

Incidensen av livmoderhalscancer är starkt relaterad till deltagande i gynekologisk 
cellprovstagning.31 I Sverige har incidensen minskat med 67% sedan screeningens 
start i slutet av 1960-talet.5 Mortaliteten har minskat med drygt 70%, framför allt 
p.g.a. behandling av dysplasier och upptäckt av cancer i tidigare stadier.5 
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Deltagande i regelbunden screening minskar risken att insjukna i såväl invasiv 
skivepitelcancer som adenocarcinom,31 och det ökar chansen till överlevnad för de 
kvinnor som ändå drabbas eftersom de oftast upptäcks i ett tidigt cancerstadium tack 
vare screeningen.32 

 
Gynekologisk cellprovskontroll (GCK) 

Organiserad cellprovtagning enligt det förslag till screeningsprogram som fastslogs 
av Socialstyrelsen i SoS-rapport 1998:15 erbjuds i dag alla kvinnor i de fyra 
norrlandstingen.33 Syftet är att finna och behandla kvinnor med precancerösa 
förändringar för att därigenom minska insjuknande och död i cervixcancer. 

Socialstyrelsen rekommenderar att alla svenska kvinnor skall inbjudas till rutinmässig 
cellprovskontroll (organiserad screening) vart tredje år i åldern 23 – 50 år samt vart 
femte år i åldern 51 – 60 år (kvinnan skall få den sista kallelsen då hon fyllt 60 år, 
medför i dagens kallelsesystem att kallelserna måste fortsätta till och med 64 år).33 
Det innebär totalt 12 cellprover per kvinna om hon deltar vid samtliga. Tätare 
screening av symptomfria kvinnor utan tidigare dysplasi ger inget ytterligare skydd.34 
EU:s rekommendation är att cellprovtagning ska erbjudas kvinnor från 20-30 års 
ålder upp till 60-65 års ålder vart 3-5:e år.35 Kvinnor erbjuds screening inom olika 
åldersgrupper och med olika intervall i de nordiska länderna och övriga europeiska 
stater.36 

Opportunistisk cellprovtagning, d.v.s. prov taget utan indikation på kvinnans eller 
provtagarens initiativ vid besök inom hälso- och sjukvården, bör begränsas för att 
undvika resurskrävande överprovtagning. Provtagning bör dock erbjudas kvinnor (i 
samband med till exempel abort, preventivmedelsrådgivning, graviditet och annan 
gynekologisk undersökning) som inte har tagit prov tidigare i tillräcklig omfattning 
och till kvinnor som snart skall kallas för ny cellprovtagning inom den organiserade 
screeningen.37  

Indicerad provtagning skall alltid erbjudas vid symptom och/eller kliniska fynd. 

Styrning och kvalitetsuppföljning 
Enligt Socialstyrelsens rekommendation skall det på landstingsnivå finnas en person 
med erforderlig kompetens som har ansvaret för screeningsprogrammets 
genomförande.33 Dessutom skall det finnas en styrgrupp/samordningsgrupp med 
representanter för de ingående verksamheterna i landstinget. I Norra regionen pågår 
arbetet att säkerställa processledare och styrgrupp i vart och ett av de fyra 
landstingen. Barnmorskemottagningarna ska vara basen för provtagningen. 

Följande kvalitetskrav för verksamheten ingick i Socialstyrelsens förslag 1998: 
• Skäl för provtagning ska anges på remissen till cytologiska laboratorier. 
• Antal returnerade kallelser ska vara mindre än 3%. 
• Täckningsgraden skall vara minst 85% under 3 respektive 5 år samt 90% under 

5 respektive 7 år. 
• En bestämd tid för provtagning bör erbjudas vid kallelse till screening. 
• Svar bör ges till kvinnan helst inom fyra veckor. 
• ”Uteblivare” skall särskilt uppmärksammas. 
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• Kvinnans ekonomiska situation får inte vara avgörande för deltagande. 
• Kvinnor som uteblir ska få påminnelse. Kallelser bör skickas årligen tills ett prov 

registreras eller kvinnan avböjt att komma. 
• En enhetlig cytologisk remiss med standardiserad nomenklatur enligt SNOMED 

bör användas. 
• Diagnostiska test vid bedömning av cytologprov bör göras årligen för all 

personal som deltar i cytologisk diagnostik. 
• Audits skall göras på alla livmoderhalscancerfall för att kartlägga brister i 

screeningen. 
• Korrelationsanalyser mellan cytologi och histopatologi vid dysplasi och invasiv 

cancer bör göras. 
• Vårdprogram skall finnas för uppföljning av cellförändringarna. 

Vårdprogramgruppen rekommenderar att Norra regionens landsting följer de 
rekommendationer som KVAST-gruppen i Svensk förening för patologi och Svensk 
förening för klinisk cytologi har givit ut rörande andelen representativa cytologprov 
och svarstiden för vaginal cytologi.27 Enligt KVAST:s rekommendation bör minst 85% 
av det totala antalet prover som laboratoriet handlägger vara representativa för 
transformationszonen. Svarstiden för vaginalcytologi bör normalt understiga 10 
arbetsdagar för indicerade prover (rekommenderat ≥ 80%, mål 100%) och 20 
arbetsdagar för organiserad cellprovskontroll (rekommenderat ≥ 90%, mål 100%). 

Nationella kvalitetsindikatorer med tydliga definitioner och inom alla delar av 
vårdkedjan samt en nationell aktivitetsplan har utarbetats av Equalis 
expertgrupp och RCC:s nationella arbetsgrupp för cervixcancerprevention 
(NACx). 

Enligt EU:s och svenska riktlinjer skall hela vårdkedjan för screeningprogrammet 
kvalitetssäkras och regelbundet kvalitetsuppföljas så att effekten av förändringar av 
metoder, organisation och handläggning kan utvärderas.33,35,37 

Screeningprogrammet kommer också att ha en viktig funktion i övervakningen av 
vaccinationsprogrammets effekt. Kvalitetsuppföljningssystem för GCK är därför 
nödvändiga. 

Det under 2012 nystartade Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention 
(NKCx) har som målsättning att utvärdera och samordna insatser som minskar 
insjuknande och dödlighet i cervixcancer och som minskar negativa bieffekter av 
förebyggande interventioner.38 Registret är en sammanslagning av två befintliga 
kvalitetsregister och innefattar ett analysregister (f.d. Nationella Kvalitetsregistret för 
Gynekologisk Cellprovskontroll) och ett processregister (f.d. Cytburken). NKCx har 
därmed processmått för alla delar av vårdkedjan. Processregistret ger i realtid 
åtkomliga data från vårdkedjans alla steg och nationell utbyggnad planeras för 
kvalitetsutveckling och stöd för vårdprocesserna. Införandet av processregistret 
pågår i Norra regionen. 
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Socialstyrelsen genomförde under hösten 2014 en systematisk genomgång (utifrån 
den generiska modell som tagits fram för att värdera nationella screeningprogram) 
avseende användning av primär HPV-test inom ramen för det svenska 
livmoderhalsscreening programmet. Nya riktlinjer kan förväntas komma under 2015 
men innan ett generellt införande av nytt program kan genomföras kommer det att 
krävas en hel del förberedelser varför detta troligen kommer att bli verklighet tidigast 
under 2017. 
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HPV-DIAGNOSTIK 

Papillomvirus är mycket svårt att odla in vitro, och i vissa fall saknas påvisbart 
antikroppsvar vid pågående HPV-infektion. HPV kan däremot med fördel påvisas i 
vävnadsprover med molekylära metoder. Påvisning av nukleinsyra (DNA) med PCR-
teknik är kanske det vanligaste sättet idag för att diagnostisera HPV i cervix. 
Metoden kännetecknas av hög sensitivitet och högt negativt prediktivt värde för 
höggradig dysplasi och cancer medan specificiteten är låg vilket ger låga positivt 
prediktiva värden framförallt i yngre åldrar. HPV-typning av PCR-produkten kan 
göras med olika metoder. 
 
HPV-DNA-testning rekommenderas vid lätt skivepitelatypi eller CIN1 i screeningprov för 
sortering av vilka som skall utredas vidare med kolposkopi (triage, se vidare avsnittet 
”Utredning av atypiska cellprov”) samt i samband med uppföljning efter 
dysplasibehandling (se avsnittet ”Uppföljning efter behandling”). Underlaget för HPV-
typning i klinisk praxis är för närvarande otillräckligt och generella riktlinjer saknas. Känt 
är emellertid att HPV 16 är den typ som har kraftigast onkogen potential och därmed 
högst prediktivt värde för höggradig CIN. Typning skulle också kunna användas för att 
skilja persisterande infektion (vilket innebär kraftigt ökad risk) från utläkning och ny 
infektion med annan virustyp. HPV-typning kommer troligtvis att vara en viktig del vid 
uppföljning av vaccinationsprogrammen. 

I september 2012 startade laboratoriemedicin på NUS med analyser för detektion av 
HPV. Metoden är baserad på ett helautomatiskt system, Roche Cobas 4800, för 
detektion av HPV-DNA med realtids-PCR. Testet omfattar detektion och genotypning 
av HPV 16 och 18, samt gruppanalys av ytterligare 12 högrisk-klassade HPV-typer 
(typ 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, och 68). Det svar som lämnas ut blir 
positiv/negativ för HPV 16, positiv/negativ för HPV 18 samt positiv/negativ för ”övrig 
högrisk-typ”. Prover som normalt tas för vätskebaserad cytologi är att föredra för 
analys med Cobas 4800 HPV Test, d.v.s. prover tagna i ThinPrep® PreservCyt® 
lösning (Cytyc Corp.) eller cobas® PCR Cell collection Media (Roche). Men även 
andra typer av patientmaterial och provtagningsmaterial kan användas. Önskar man 
gå vidare med utökad typning av HPV finns en kompletterande metod till förfogande 
som bygger på en kombination av PCR- och Microarray-teknik (PapilloCheck®). Med 
denna metod kan man samtidigt detektera och identifiera 24 olika HPV-typer; 18 
högrisk-typer inkluderande typ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 
68, 70, 73, och 82, samt 6 lågrisk-typer representerande typ 6, 11, 40, 42, 43 och 44. 
Ett villkor för användandet av HPV-testning i klinisk praxis är att data registreras så att 
uppföljning och utvärdering kan ske.37 HPV-tester bör registreras och rapporteras i 
enlighet med den nationella specifikationen som har godkänts av Svensk förening för 
virologi och SFOG: http://www.oc.gu.se/ROCK/PDF/HPV-specifikation.pdf.  
Alternativ registrering och rapportering enligt överenskommen SNOMEDkodning. 
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VÄTSKEBASERAD CYTOLOGI 

Konventionell cytologi med s.k. Papanicolaou-prov har under de senaste åren i flera 
länder och i flertalet landsting i Sverige ersatts av vätskebaserad cytologi (LBC; 
Liquid Based Cytology). Fördelarna med vätskebaserad cytologi är att metoden ger 
färre obedömbara prov och att den i skandinaviska studier har uppvisat 30-50% 
bättre förmåga att detektera histopatologiskt verifierad CIN2+.39 En annan fördel är 
att samma prov kan användas för tilläggstester, t.ex. reflextest med HPV. Ytterligare 
en fördel med vätskebaserad cytologi är att granskningstiden för det enskilda provet 
kan förkortas och därmed kan produktiviteten för laboratoriet höjas. 

Kvarvarande vätskeprov bör lagras i biobank för att möjligöra att man senare kan gå 
tillbaka och analysera provet för exempelvis HPV, något som kan bli betydelsefullt 
både för individen och för epidemiologisk uppföljning av vaccinprogrammet. 
Rekommendationen i Sverige är att kvarvarande vätskeprov bör arkiveras i minst 10 
år.37 

I Norra regionen övergick samtliga laboratorier och all provtagningsverksamhet från 
konventionell cytologi med utstryk på glas till vätskebaserad cytologi med Thin 
Prep® hösten 2012. Provet tas på motsvarande sätt som konventionellt prov men 
provet överförs till en vätskefylld burk och vid provtagning med spatel används 
plastspatel istället för träspatel. Det är viktigt att snabbt göra provöverföringen i 
fixeringsvätskan så snart som provtagningsverktygen (Cervexbrush® eller 
plastspatel och Cytobrush®) kommer i kontakt med vätskan, i annat fall kommer 
cellerna att fixeras till verktygen istället för att lösgöras till vätskan. Verktygen måste 
vispas kraftigt och skrapas av i burken för att uppfångade celler ska lossna. En 
vanlig orsak till att vätskebaserade prov rapporteras sakna endocervikala celler är 
att cellerna finns kvar i borsten och inte har överförts ordentligt i vätskan. Se även 
respektive laboratoriums provtagningsanvisningar  
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UTREDNING AV ATYPISKA CELLPROV 
 
För en översikt av handläggning av atypiska cellprov hänvisas till respektive 
flödesschema i detta vårdprogram. Cytologi, HPV-test, kolposkopi och histopatologi 
har alla sin plats i utredning av cervixdysplasier och en sammanlagd bedömning av 
resultaten av dessa undersökningar avgör hur patienten ska omhändertas. 
Kolposkopisten har en central roll i utredningen och skall därför ha genomgått 
dokumenterad utbildning i kolposkopi och bör utreda minst 50 fall av avvikande 
cytologi årligen.37 Gynekologiskt cellprov är ett exfoliativt prov där celler fångas upp 
från cervix och vagina med provtagningsinstrument. Cellerna härstammar från cervix 
och vagina, men det kan även förekomma endometrieceller, tubarceller samt vid något 
tillfälle ovarialceller. 

Handläggning av cellprov taget i screeningsyfte 
Normalt prov: Brevbesked till kvinnan från expeditionen för GCK. Åter rutinscreening. 

Ej bedömbart prov: Ny cellprovtagning måste utföras. Om ej bedömbart på grund av 
atrofi rekommenderas lokal östrogenbehandling i minst 3 veckor, därefter ny 
provtagning. Om provet efter ny provtagning är normalt görs inget ytterligare, 
kvinnan återgår till rutinscreening. Upprepat obedömbart prov föranleder remiss för 
kolposkopi. 
Om inflammation och ej bedömbart prov tas nytt prov om 3 månader. I svarsbrevet 
kan kvinnan rekommenderas söka läkare för bedömning om hon har symtom. 
Rutinmässig läkemedelsbehandling inför omtagning av inflammatoriska prover 
saknar stöd.40 Om provet vid 3 månader fortfarande är obedömbart p.g.a. 
inflammation bör patienten undersökas oavsett symtom och etiologisk diagnos 
eftersträvas (wetsmear, klamydiaprov och i övrigt individuell bedömning). Detta kan 
lämpligen ske i samband med kolposkopin. 

Avsaknad av endocervikala celler: Ingen åtgärd om provet i övrigt är besvarat som 
normalt. Observera att detta gäller prov tagna inom vanlig screening. Vid till exempel 
uppföljning i kontrollfilen är förekomst av endocervikala celler ett krav. 

Koilocytos eller tecken till HPV utan samtidig dysplasi: Ska inte förekomma som enda 
diagnos! (Om så ändå sker bör kvinnan utredas på samma sätt som vid lätt 
skivepitelatypi och CIN1.) 

Lätt skivepitelatypi (ASC-US) eller lätt dysplasi (CIN1): Triage med HPV-test och 
fullständig utredning av högrisk(hr)HPV-positiva. Se flödesschema 1, figur 5. 

Bakgrund: Låggradiga cellförändringar utgör i Sverige knappt 70% av alla avvikande 
diagnoser vid cellprovtagning.41 Låggradiga cellförändringar läker ut spontant i hög 
utsträckning (ca 60% av CIN1).42,43 Dock härrör en stor andel av histopatologiskt 
verifierad CIN2+, och en del fall med invasiv cancer, från indexprov med lättare 
cellförändringar.44  
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I svenska material har man funnit 8-32% CIN2+ bland kvinnor med ASC-US, och 17-
55% bland kvinnor med cytologisk CIN1, och i allmänhet högre andel än i 
internationella studier,44,45 vilken är en av anledningarna varför vi i Sverige inte kan 
kopiera internationella rekommendationer. Studier har visat att handläggning med 
upprepat cellprov, jämfört med direkt kolposkopi, är förenat med sämre följsamhet till 
uppföljning och högre risk för invasiv cervixcancer och rekommenderas därför inte 
generellt längre i Sverige.46,47 
 
I och med införandet av HPV-diagnostik ökar möjligheten att selektera vilka kvinnor 
med lättare cellförändringar som löper en högre risk att ha eller utveckla måttliga till 
starka cellförändringar och erbjuda dem adekvat utredning och behandling. Samtidigt 
minskar risken för onödig provtagning och behandling av kvinnor med lättare 
cellförändringar, nämligen de som är hrPV negativa. HPV-positiviteten är 
åldersberoende. I en svensk studie av kvinnor med lätt skivepitelatypi (n=274) eller 
CIN1 (n=63) var hrHPV-positiviteten 76% under 35 år, 44% över 35 år och 60% i hela 
gruppen (23-60 år).48 

Triage av lätt skivepitelatypi med hrHPV-DNA-testning har signifikant högre 
sensitivitet för CIN2+ jämfört med upprepat cellprov.49 I en svensk randomiserad 
studie ökade andelen upptäckta CIN2+ med 32% bland kvinnor med lätt 
skivepitelatypi eller CIN1.48 Metoden ger samma säkerhet som direkt kolposkopi av 
alla kvinnor.50 Vid utredning med slyngbiopsi av alla hrHPV-positiva kvinnor med lätt 
skivepitelatypi/CIN1 uppvisade 56% CIN2+.48 I norra regionen utförs reflex HPV-test 
vid förekomst av lätt skivepitelatypi (ASC-US) eller CIN1 i screeningprov, oavsett 
kvinnans ålder. 
 
Handläggning: Kvinnor med lätt skivepitelatypi (ASC-US) eller CIN1 i screeningprov 
genomgår triage med hrHPV-DNA-testning. Analysen görs via laboratoriet på det 
befintliga vätskebaserade cytologprovet. Testpositiva, i detta vårdprogram kallade 
”högriskHPV-positiva”, ska inom 4 månader från indexprovet kallas för utredning 
med kolposkopi, provexcision (px) och eventuellt cytologprov. Vid ofullständig 
kolposkopi (se nedan) görs en diagnostisk konisering medtagande 
transformationszonen (TZ) i endocervix om kvinnan har avslutat sitt barnafödande, i 
annat fall efter upprepad cytologisk atypi. Med ”avvikande cytologi” menas lätt 
skivepitelatypi eller högre. Testnegativa, i detta vårdprogram kallade ”högriskHPV-
negativa”, ska inte kallas till kolposkopi, utan till uppföljande cytologi tre år senare. 
Kvinnor 47 år och äldre måste kallas till detta prov, yngre kvinnor kan återföras till GCK.   
 
Möjlig alternativ handläggning av kvinnor i åldrarna 23 t.o.m. 27 år med ASCUS eller 
CIN1 i screening: Dessa kvinnor (inkluderande HPV positiva om HPV triage utförts) kan 
lämna ett nytt cellprov hos barnmorska inom ett halvår och om det är negativt återgå till 
rutinscreening. Om det nya provet är positivt skall hon remitteras till gynekolog för 
vidare utredning med kolposkopi. Utredningen ska vara avslutad inom sex månader 
efter indexcytologi för att inte missa möjligheten att upptäcka prevalent cancer i 
mikroinvasivt stadium. Från 28 års ålder skall ASCUS/CIN1 alltid utredas av gynekolog 
med kolposkopi och eventuell biopsi.  
Praktiskt förslag: Planera för en kolposkopi inom sex månader men ta ett nytt cellprov 
hos barnmorska dessförinnan och avboka kolposkopin om det nya cellprovet är 
normalt.   
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FIGUR 5   FLÖDESSCHEMA 1.  H ANDLÄGGNING AV KVINNOR MED LÄTT SKIVEPITELATYPI ( A SC-US) ELLER  CIN1 I CELLPROV     
           OBS! Schematiskt utdrag ur gällande vårdprogram
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Måttlig dysplasi (CIN2), stark dysplasi (CIN3) eller misstänkt höggradig 
dysplasi  (ASC-H): Fullständig utredning. Se flödesschema 2, figur 6. 

Bakgrund: Vid utredning av dessa cellförändringar finner man en mycket hög andel 
med CIN2-3 i vävnadsprover (66-89%) och 1,2 - 4,4% invasiv cancer enligt rapport 
från sydvästra Sverige.44 Majoriteten av dessa kvinnor är hrHPV-positiva varför HPV-
testning inte tillför något. 

Handläggning: Samtliga kvinnor med dessa cellprovsvar ska kallas för undersökning 
med kolposkopi och vävnadsprov inom 3 månader från indexprovet. Antingen 
utförs px för histopatologisk diagnos inför behandling eller, när kolposkopibilden inger 
misstanke på höggradig dysplasi, görs excisionsbehandling utan föregående px, s.k. 
”see and treat”. Vid ofullständig kolposkopi bör diagnostisk konisering utföras hos 
kvinnor med avslutat barnafödande, samt vid PAD CIN1+ och ofullständig kolposkopi 
oavsett ålder. Vid benigna kolposkopiska/histopatologiska fynd skall cytologin 
granskas och diagnostisk konisering bör övervägas om cytologidiagnosen vidhålls. 
Innan diagnostisk konisering görs skall förändringar i vagina ha uteslutits. 

Rekommenderad handläggning av kvinnor under 25 år med CIN2 och fullständig 
kolposkopi som förväntas delta i rekommenderade kontroller: Kolposkopi +px var 
sjätte månad i 2 år. Om ej utläkning rekommenderas behandling Vid utläkning 
rekommenderas nytt cellprov efter 1 år innan patienten kan återgå till GCK. 

Vid cellprovsvar som inger misstanke om cancer skall patienten utredas omedelbart. 



 

22 
 

FIGUR 6. 
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Körtelcellsatypi, misstänkt AIS adenocarcinoma in situ (AIS) eller atypi av annan 
oklar celltyp/annan celltyp: Fullständig utredning. Se flödesschema 3, figur 7. 

Bakgrund: Dessa cytologidiagnoser är förenade med hög risk för invasiv cancer varför 
de skall utredas utan dröjsmål.6,44 I Västra Götaland visar utredning av körtelcellsatypi 
25% CIN2-3 och 19,5% cancer, AIS 15% CIN2-3 och 76% cancer, samt oklar atypi 
28% CIN2-3 och 13% cancer.44 Adenocarcinom in situ förekommer ofta samtidigt med 
CIN3/CIS och är multifokala i ≥15%. De invasiva cancrarna kan vara utgångna från 
cervix eller endometrium, och i enstaka fall från tubor eller ovarier.52 Uppföljning med 
endast förnyat cellprov eller HPV-testning är inte adekvat. 

Handläggning: Samtliga kvinnor med dessa cellförändringar ska kallas för 
undersökning med kolposkopi och vaginalt ultraljud snarast. Endometrieprov ska 
göras om kvinnan är över 35 år eller vid blödningsrubbningar. Vid AIS i cytologprov 
rekommenderas diagnostisk hög konisering. Vid körtelcellatypi eller atypi av oklar 
celltyp och normal eller inte helt bedömbar TZ, bör diagnostisk konisering (hög, 
smal) utföras på kvinnor som avslutat barnafödande, i annat fall görs cervixabrasio i 
lokalbedövning, alternativt borstprov. HPV-test bör användas som ett led i 
utredningen.  
Om utredning inte visar cervixdysplasi eller atypi i endometriet, bör dysplasi/cancer i 
andra lokaler övervägas och utredas. 
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FIGUR 7
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Utredning vid symtom eller avvikande portio 
Vid kontaktblödning eller postkoital blödning, eller vid avvikande fynd på portio, skall 
invasiv cancer utan dröjsmål uteslutas med kolposkopi, biopsi och endocervikalt 
prov. Suspekta fynd kan t.ex. vara vårtliknande förändringar på portio, polyp eller 
ektopi med avvikande makroskopiskt utseende eller synlig tumor. Cytologin är enbart 
vägledande för ytterligare diagnostisk utredning, t.ex. om kolposkopi och biopsi visar 
inkonklusiv eller benign bild. Normalt cytologprov som enda diagnostiska åtgärd 
utesluter inte cancer. Vid utredning av postmenopausal blödning bör cervixcancer 
uteslutas, i synnerhet vid tunt endometrium.53 

Kolposkopi 
Portio och vaginalfornices granskas i kolposkop före och efter applikation av 
ättiksyrelösning 3-5% . Vid behov kan pensling med jod (Schillertest) göras för 
kompletterande undersökning av portio, samt för undersökning av vagina i de fall 
detta är indicerat. Specifika kärlmönster, avvikande acetoupptag och jodupptag 
noteras och dokumenteras. Vid östrogenbrist, t.ex. efter menopaus eller under 
laktation, kan lokalt östrogen under minst 3 veckor före undersökningen underlätta 
bedömningen. Scoring-system underlättar för kolposkopisten att systematisera sina 
fynd. Swedescore-systemet i tabellen nedan är utvärderat på kvinnor med 
östrogeniserade slemhinnor, inklusive gravida kvinnor.54,55 

Kolposkopin måste svara på följande frågor: 
1. Är hela transformationszonen (TZ) synlig eller ej, d.v.s. fullständig eller ofullständig 
kolposkopi? 
2. Finns dysplasisuspekta områden inom TZ, d.v.s. acetovitt epitel med punktering, 
mosaik, s.k. avvikande kolposkopi? Finns utbredning utanför TZ? Vaginal dysplasi 
avslöjas lättast efter applikation av jod. 
3. Finns förändring talande för tidig invasion, d.v.s. mycket stora lesioner med bisarra 
kaliberväxlande kärl, grov mosaik/punktering, nekroser eller petekiala blödningar, 
skarpa gränser med nivåskillnader mot normalt epitel? I dessa fall är fullständig 
excision nödvändig för diagnostisk säkerhet och bedömning av eventuellt 
infiltrationsdjup. 
4. Fynd ska dokumenteras med antingen foto, skiss eller noggrann beskrivning i text. 

Kolposkopifynden ger underlag för vårdplanering, eventuellt efter att px har bekräftat 
förekomst av behandlingskrävande dysplasi. TZ:s utbredning är avgörande för 
planering av behandling och indelas i 3 typer: 

• TZ typ 1: TZ helt belägen på ektocervi 
• TZ typ 2: TZ delvis belägen i endocervix men hela squamo-columnar junction 

(SCJ) synlig 
• TZ typ 3: TZ helt eller delvis endocervikalt men SCJ inte helt synlig 

(=ofullständig kolposkopi). 

Ett nytt cellprov bör tas i samband med kolposkopiundersökning. Om kolposkopin är 
ofullständig bör endocervixportionen tas som separat prov, s.k. fraktionerad 
provtagning. Ibland har cyt-labbet svårt att läsa LBC-prover som innehåller prov 
enbart från cervix, på grund av för lite material. Man kan då efter särskild 
överenskommelse med laboratoriet välja att stryka cervixprovet på glas som fixeras i 
alkohol, som tidigare. 
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Kolposkopi har begränsad sensitivitet för att identifiera höggradig dysplasi (56-70%) 
och körtelcellsförändringar. Vid diskrepanta fynd, t.ex. vid normal kolposkopi/px men 
upprepad cytologisk atypi, måste därför förnyad utredning göras med kolposkopi och 
multipla px, alternativt diagnostisk excision av TZ/konisering, endocervikalt prov och 
undersökning av vagina. 

TABELL 3 

Poäng 0 1 2 
Acetoupptag 0 eller transparent Slöjigt Stearinfläck 
Kanter 0 eller diffusa Oregelbundna, 

flikiga, skrapa. 
Satelliter 

Regelbundna, skarpa 
eller nivåskillnad 

Kapillärmönster Fint, regelbundet Saknas Grovt eller bisarra kärl 
Storlek <5 mm 5-15 mm eller 

2 kvadranter 
>15 mm, 3-4 
kvadranter eller 
endocervikalt 
oavgränsbar 

Jodupptag Brunt Svagt gult eller 
spräckligt 

Kanariegult 

Swedescore-systemet: Totalscore 1-4 poäng talar mot CIN2+ och 8-10 poäng talar för. Varje 
kolposkopist bör utvärdera hur systemet fungerar i hans/hennes händer innan man väljer att avstå från 
biopsi. Källa: SFOG Rapport nr 63, 2010; Strander B, et al, AOGS 2005. 

Provexcision (px) 
Riktade px tas från det eller de områden som vid kolposkopi bedöms ha de mest 
uttalade förändringarna. Vid normal kolposkopi, och samtidigt avvikande cytologi, 
rekommenderas ett px från vardera kvadranten i TZ, s.k. blinda biopsier. 

Endocervikalt prov 
Med endocervikalt prov menas borstprov (Cytobrush®) för cytologi eller 
cervixabrasio. På obedövad patient rekommenderas borstprov eftersom 
undersökningar antyder att det kan ge mer representativt material.56 Det är 
angeläget att klarlägga om dysplasin breder ut sig endocervikalt särskilt med tanke 
på risken för adenocarcinom. AIS uppträder ofta multifokalt och tillsammans med 
CIS i 25-50% varför cytologin ofta signalerar med enbart skivepitelatypi. Om 
endocervikal lesion måste uteslutas bör diagnostisk konisering övervägas. 
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BEHANDLING AV DYSPLASI 

Kvinnan ska, i enlighet med vårdgarantin, erbjudas tid för behandling inom 90 dagar 
från diagnos, d.v.s. utredningstillfället med px, till behandling. Den kirurgiska 
behandlingen ska utföras av en kolposkopist och samlas på ett begränsat antal 
operatörer. 

Aktiv exspektans kan väljas istället för behandling: 

• Vid histologiverifierad CIN1 eller cytologi CIN2, hos kvinnor ˂ 40 år.  
Ny undersökning görs efter 12 och 24 månader med cytologi, kolskopi och px. 
Vid kvarstående CIN1 efter 2 år görs behandling.  

• Kvinnor ˂ 25 år med histologiverifierad CIN2 läker ofta ut sin dysplasi varför 
man i denna grupp kan vänta med behandling om kolposkopin är fullständig 
och följsamhet till kontroller är att förvänta. Kontroller bör ske med 6-12 
månaders intervall upptill 2 år. Om CIN2 ej läkt ut då, görs behandling. Detta 
förutsätter en van kolposkopist.  

Absolut indikation för behandling/diagnostisk kon: 
• CIN3 eller AIS i histopatologi. 
• Histopatologisk CIN2 över 25 års ålder. 
• CIN1/lätt skivepitelatypi (ASC-US), hrHPV-positivitet och ofullständig kolposkopi 
hos kvinnor med avslutat barnafödande. 

Relativ indikation för behandling/diagnostisk kon: 
• Histopatologisk CIN1 som persisterar mer än 2 år. 
• Histopatologisk CIN1 hos kvinnor över 40 år. 
• Avvikande cytologi och ofullständig kolposkopi med normalt px eller CIN1i px. 
• AIS i cytologprov. 

Vid behandling med konisering kan endocervikalt prov tas efter att 
koniseringen är utförd (cervixabrasio rekommenderas). Detta för att bedöma 
radikalitet endocervikalt. 
 
Behandling av AIS görs med hög konisering av erfaren operatör. Resektatet bör vara 
i ett stycke. Hysterektomi bör utföras vid tveksam radikalitet och som behandling hos 
perimenopausala och äldre kvinnor. Innan hysterektomi görs skall alltid en konisering 
göras för att utesluta invasiv cancer som kräver radikal hysterektomi.  

När processregistret (tidigare kallat Cytburken) i det Nationella Kvalitetsregistret för 
Cervixcancerprevention (NKCx) är infört i norra regionens landsting, skall en 
dysplasibehandling ALLTID rapporteras till registret. Detta kan lokalt lösas på olika 
sätt efter överrenskommelse med RCC:s administratör. 
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Behandlingsmetoder 
 
Behandling av CIN innebär att lesionen inklusive hela TZ avlägsnas. 

Excisionsmetoder rekommenderas eftersom man då får en histopatologisk 
verifiering av radikalitet och lesionens natur. Utbredning av lesion och TZ avgör 
behandlingens omfattning och val av excisionsmetod. Om TZ och dess lesion är 
belägen på ektocervix (TZ typ 1) kan en låg konisering (6-10 mm) med slyngdiatermi 
(LEEP/LLETZ)- eller nåldiatermi utföras på yngre kvinnor. Höjden bör vara minst 6 
mm p.g.a. att CIN ibland växer ned i kryptor. Om TZ är belägen delvis eller helt i 
endocervix (TZ typ 2 eller 3) måste en hög kon (>10 mm) skäras ut med djup 
slyngdiatermi. Man bör i görligaste mån anpassa konens storlek till 
fertilitetsönskemål. Det är viktigt för den histopatologiska bedömningen att det 
atypiska epitelet inte blir brännskadat. (Vid nåldiatermi eller laserexcision kan toppen 
med fördel skäras ut med kniv eller klippas bort för att undvika brännskada.) 
Knivkonisering rekommenderas vid mikroinvasiv cancer och vid AIS om inte laser 
används. Excisionen kan i de flesta fall ske i lokalbedövning, med eller utan 
kärlkontraherande medel, och bör göras under kolposkopisk kontroll alternativt ska 
ingreppet inledas med kolposkopi. 
För att undvika postoperativ cervixstenos rekommenderas lokal östrogenbehandling 
före och efter konisering till kvinnor med östrogenbrist postmenopausalt och under 
amning 

Destruktionsmetoder (elektrokoagulation, laservaporisering och kryobehandling) 
rekommenderas ej. Långtidsuppföljning har visat att tidigare kryobehandling ger 
större risk för cervixcancer jämfört med resektionsmetoder.58 Om 
destruktionsbehandling ändå används måste följande kriterier vara uppfyllda: 
histologisk diagnos före behandling, hela TZ synlig, inga tecken på körtelatypi eller 
misstanke om invasivitet, och ingen tidigare behandling. Kryobehandling bör ej 
utföras vid stora lesioner eller vid CIN2-3.59 

Om hysterektomi planeras p.g.a. dysplasi, t.ex. vid recidiv efter tidigare behandling, 
måste invasiv cancer uteslutas innan hysterektomi görs. Detta görs säkrast 
med diagnostisk konisering och endocervikalt prov. Av samma skäl bör rekonisering 
göras före ev. hysterektomi vid mikroinvasiv cancer med CIN i konens 
resektionsränder.35 
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UPPFÖLJNING EFTER BEHANDLING 

Uppföljning sker av två skäl. Det ena är att det finns risk att inte all dysplasi har 
avlägsnats vid behandlingen. Det andra är att kvinnor som haft precancerösa 
förändringar i cervix löper större risk än andra kvinnor att utveckla recidiv av dysplasi 
och invasiv cervixcancer, även på lång sikt.58,60,61 

Bakgrund 
De flesta kirurgiska behandlingsmetoder leder till utläkning av dysplasin i cirka 90% 
av fallen.59 Ingen behandlingsmetod har i metaanalyser visat sig överlägsen en 
annan med undantag för kryobehandling, som visat sig ineffektiv vid behandling av 
CIN2-3.59 Det är operatörens förtrogenhet med operationsmetoden som anses vara 
det viktigaste kriteriet för en bra behandling. De flesta ofullständiga behandlingar visar 
sig inom de första två åren postoperativt.58,60 Dysplasi i resektionsranden mot 
endocervix, hög ålder och körtelcellsförändringar är de främsta riskfaktorerna för 
kvarvarande dysplasi.62 Andra riskfaktorer som brukar anges är en utbredd lesion, 
behandling av recidiv, infektion med HPV16 eller 18, multipla lesioner, nedväxt i 
kryptor och rökning. I de fall som patologen bedömt koniseringen som inte säkert 
radikal anses utläkning ändå ske i >60% av fallen.37 

I en stor långtidsuppföljning var risken att utveckla invasiv cervixcancer inom 10 år 
efter dysplasibehandling förhöjd för alla kvinnor som behandlats för CIN, även under 
aktiv uppföljning.58 Risken var högre för de som behandlats för CIN3 jämfört med 
CIN1-2, de som kryobehandlats jämfört med de som fått annan behandling samt för 
de som var 40 år eller äldre. I en populationsbaserad svensk registerstudie var risken 
för en kvinna behandlad för CIN3/CIS att senare utveckla invasiv cervixcancer 2,5 
ggr ökad under så lång tid som 25 år efter behandlingen.61 Kvinnor över 50 års ålder 
vid behandlingen och kvinnor behandlade efter 1990 hade ännu högre riskökning. 
Det är därför av yttersta vikt att uppföljningen efter behandling av CIN är adekvat och 
långsiktig. 

REKOMMENDATION 
Kvinnor behandlade för CIN2-3 bör ingå i en särskild kontrollfil, där man genom 
screeningorganisationen följer dem med cytologprov vart tredje år i minst 25 år 
(livslångt) efter behandling. 

Användning av HPV-testning: 
Under 1990-talet har man i flera studier visat att patienter efter CIN-behandling inte 
längre haft detekterbara HPV-nivåer,63-65 och att återfall i dysplasi inom de närmaste 
åren endast inträffade hos kvinnor som hade en positiv hrHPV-test efter 
behandling.66 Vanligtvis läker HPV-infektionen ut inom 3-9 månader efter 
behandling.67 Förutom att hrHPV-DNA-test ger ett mycket högt negativt prediktivt 
värde (99-100%) har det också högre sensitivitet för kvarvarande/recidiverade CIN 
jämfört med både CIN i resektionsränder och efterkontroll med cytologi.68 

REKOMMENDATION 
Uppföljning med cytologisk provtagning kompletteras med HPV-DNA-testning 12 
månader postoperativt. Vid benign cytologi och negativ hrHPV-DNA-test kan kvinnor 
som behandlats för CIN1 återgå till screeningprogrammet, medan de kvinnor som 
behandlats för CIN2-3 överförs till kontrollfilen i minst 25 år (livslångt).  
 



 

30 
 

Kvinnor som vid denna 12-månaderskontroll har normal cytologi men positiv hrHPV-
test är en högriskgrupp för att utveckla recidiv och/eller cervixcancer och bör följas 
noggrant med kolposkopi och vidare utredning.  

Sammanfattande uppföljning: 
Se flödesschema 4 i figur 8. Vid radikalt borttagen dysplasi görs uppföljning med 
cytologprov 6 och 12 månader postoperativt, inklusive HPV-DNA-test vid 12 månader. 
Denna provtagning kan göras av barnmorska/sjuksköterska. 
 
Uppföljning av behandlad CIN1: Om ovanstående cytologprover är normala och HPV-
testen negativ för högrisk-typer återförs kvinnan till screeningprogrammet och behöver 
ej följas i kontrollfil. 

Uppföljning av behandlad CIN2-3: Vid normala cytologprov och negativ hrHPV-test 
efter 12 månader, överförs kvinnan till kontrollfil. Obs! Till denna grupp räknas även 
de fall med låggradig CIN eller normalt PAD i konen men som haft CIN2-3 i biopsi 
före behandling. 

Uppföljning av adenocarcinoma in situ: Uppföljning som vid CIN2-3 men värdet av 
cytologprov är dock mindre känt och individualisering behöver ofta göras. Dessa 
kvinnor bör följas av dysplasispecialist till avslutat barnafödande och därefter bör 
hysterektomi övervägas. Uppföljning enbart via kontrollfil rekommenderas inte. 

Vid ej radikal/ misstänkt ej radikal behandling görs en läkarkontroll inom 4-6 
månader med kolposkopi, endocervikalt prov och cytologprov. Om kontrollen är 
invändningsfri görs uppföljning med cytologprov och HPV-DNA-test 12 månader 
postoperativt enligt ovan. 

Vid kvarvarande dysplasi i endocervixprov som tas i samband med behandling, eller i 
ett senare uppföljningsprov, ska rekonisering övervägas. Positivt endocervixprov som 
inte leder till rekonisering kräver extra genomtänkt och noggrann uppföljning. 

Dysplasi i resektionsränder utgör inte ensamt indikation för rekonisering hos yngre 
kvinnor. Om ny behandling övervägs, bör denna föregås av ny kolposkopi och 
histopatologisk diagnos. Kvinnor över 50 års ålder är svårare att följa p.g.a. 
transformationszonens läge och löper högre risk för recidiv, varför rekonisering eller 
hysterektomi vanligen bör utföras i denna åldersgrupp. 
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FIGUR 8
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Hysterektomi med dysplasi eller cervixcancer i anamnesen 
Hysterektomerad kvinna som har haft CIN2-3 eller AIS bör följas vart tredje år i 25 år 
(livslångt) efter dysplasibehandlingen.  
Kvinnor som är opererade p.g.a. invasiv cervixcancer och som inte har fått 
strålbehandling rekommenderas fortsatta cellprovskontroller vart tredje år i minst 25 
år efter avslutade cancerkontroller. Cellprov tas från vaginaltoppen och kan ske via 
kontrollfilen. 
Kvinnor som har en CIN1 i anamnesen anses färdigbehandlade i och med 
hysterektomin, förutsatt att ingen dysplasi finns i operationspreparatet. Finns CIN1 i 
hysterektomin bör hon följas med två cytologprover med ett års intervall.  

Särskilda upplysningar angående 3-års-kontrollfilen efter behandling 
Kvinnorna i denna kontrollfil kallas via screeningens organisation vart tredje  år i 
minst 25 år (livslångt) efter behandling. 

Förutsättningar för remiss till kontrollfilen är följande: 
1. Adekvat behandlad PAD verifierad CIN2 eller CIN3. 
2. Två normala cellprov och negativt HPV-test 1 år efter behandling. 
3. Vid provtagning ska det inte finnas några svårigheter att få med 

endocervikala celler (gäller ej kvinnor som genomgått total hysterektomi). 
4. Avslutade kontroller efter invasiv ej strålbehandlad cervixcancer (vanligtvis 

5 år efter behandling). Vid adenocarcinom/adenocarcinom in situ skall 
hysterektomi ha utförts. 

Följande är inte remitteringsfall: 
1. Efter adenocarcinom in situ/adenocarcinom med kvarvarande uterus. 
2. Kvinnor med immunosuppression (rekommenderas årliga cellprov, vilket 

i vissa landsting (f.n. Norrbotten) sker via en 1års-kontrollfil, se avsnittet 
”Screening och handläggning av kvinnor med immunosuppression”) 

3. Vid provtagningssvårigheter. 

Endocervikala celler skall finnas i kontrollfilsprov. Vid provtagningssvårigheter eller 
då patienten saknar endocervikala celler vid två konsekutiva prov återremitteras hon 
till gynekolog för provtagning. 

Vissa kvinnor utvecklar så småningom cervixstenos vilket omöjliggör endocervikal 
provtagning. Mothåll med klotång och lirkande via kolposkopi kan ibland möjliggöra 
provtagning. I enstaka fall kan cervikotomi i lokalanestesi med kniv övervägas. 
Ibland får man helt enkelt avstå från endocervikal provtagning och nöja sig med 
vaginala prov i syfte att tidigt kunna upptäcka invasiv cancer. 
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SCREENING OCH HANDLÄGGNING AV KVINNOR MED 
IMMUNOSUPRESSION  
 
Kvinnor med nedsatt immunförsvar p.g.a. hiv/aids eller kontinuerlig immunosuppressiv 
behandling, exempelvis p.g.a. transplantation, SLE, eller andra orsaker, har förhöjd risk 
att utveckla dysplasi, multifokala lesioner och cancer. Det har rapporterats en dysplasi-
prevalens på 15% bland transplanterade kvinnor, d.v.s. ca 5 gånger högre än bland 
friska kvinnor, och upp till 40% vid hiv-infektion.35 

Trots dagens antiretrovirala terapi vid hiv-infektion kvarstår den förhöjda risken för 
dysplasier och cancer.69 Återfallsrisk/persistens av dysplasi efter kirurgisk behandling 
har rapporterats vara hög, upp till 87% hos svårt immunosupprimerade hiv-
patienter.70 Erfarenhetsmässigt löper även kvinnor med immunosuppression av 
annan anledning ökad risk för återfall/persistens jämfört med friska kvinnor. 

Kvinnor med HIV/Aids har en ökad risk för samtidig HPV-infektion (liksom för övriga 
STI) och snabbare progress till CIN2+ men misstankar om en snabbare 
cancerutveckling har inte kunnat påvisas. Recidiv och multicentriska förändringar såsom 
VIN,VAIN och AIN förkommer ofta. 

Kvinnor med immunosuppresiv behandling pga transplantation har inte en ökad 
risk för HPV-infektion. Vid dysplasi är däremot risken för progression ökad, så även 
risken för multifokala dysplasier och hudcancer .Risken ökar med dosen och 
behandlingstiden. Äldre preparat (t ex Azatioprin) medför troligen en större riskökning än 
nyare (t ex Ciclosporin).Samtidig Cortison behandling ökar risken. Cellprov bör tas vid 
behandlingsstart – om detta är ua och inga tidigare cellförändringar har påvisats kan 
kvinnan fortsätta delta i det ordinarie screeningprogrammet men om kvinnan haft 
cellförändringar tidigare rekommenderas istället årliga cellprover. 

Kvinnor med andra tillstånd som behandlas med immunosuppresiv behandling   
t ex reumatiska sjukdomar, cancer eller annat som medför långvarig Cortisonbehandling 
kan delta i ordinarie screeningprogram. 

Screening: 
Kvinnor med ökad risk att utveckla cellförändringar bör rekommenderas att lämna 
cellprov årligen fr.o.m. diagnos/behandlingsstart. Dessa prover kan tas av 
barnmorska/sjuksköterska. (I Norrbotten remitteras dessa kvinnor till den 
organiserade screeningens 1-års-kontrollfil för årliga cellprov).  
 
Utredning och behandling av cellförändringar: 
Kvinnor med immunosuppression skall utredas, behandlas och följas upp efter 
behandling av gynekolog/kolposkopist med specialkunskap om dessa tillstånd. 
Handläggningen görs på sedvanligt sätt men ska kompletteras med 
särskild uppmärksamhet på eventuella förändringar i vagina, vulva och 
området runt anus. Värdet av HPV-test är ej klarlagd. 
Inget av de HPV-vaccin som finns registrerade i dag har terapeutisk effekt 
och den preventiva effekten är ofullständigt undersökt hos 
immunosupprimerade kvinnor, men bra immunsvar på HIV-positiva kvinnor 
har kunnat påvisats i en studie.  
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Uppföljning efter behandling: 
Bör ske av gynekolog med cellprov och kolposkopi 6 och 12 mån efter behandling. 
Därefter årliga cellprovskontroller hos barnmorska/sköterska. Dessa kvinnor bör 
således inte följas upp via kontrollfilen vart tredje år. (I Norrbotten följs dessa 
kvinnor upp via en 1-års-kontrollfil i den organiserade screeningen). 
 
 

CELLFÖRÄNDRINGAR UNDER GRAVIDITET 

Graviditet påverkar inte uppkomst av cellförändringar och troligen påverkas inte 
heller naturalförloppet hos kvinnor med cellförändringar. Progression ses sällan 
under graviditet men regress ses ibland vid uppföljning post partum.37 

Syftet med utredning under graviditet är framför allt att utesluta invasiv cancer. 
Diagnosticering av cervixcancer i samband med graviditet är dock mycket ovanligt. I 
en svensk population diagnostiserades cancerstadium 1B i samband med 7,5 av  
100 000 graviditeter.71 

Screening: 
Graviditet erbjuder ett unikt tillfälle att fånga upp kvinnor som inte tidigare har deltagit 
i GCK enligt rekommendationerna, eftersom de allra flesta kvinnor besöker 
MVC/BMM under graviditet. Gynekologiskt cellprov är tillförlitligt under graviditet och 
bör erbjudas alla gravida som är 23 år och äldre som inte har ett normalt cellprov 
inom 2 år innan aktuell graviditet. Cellprovet skall inkludera endocervikalt borstprov  
och bör tas i samband med inskrivningsbesöket.  

Om cellprov på ”kvinna i screening ålder” ej tagits under graviditet rekommenderas 
att detta görs i samband med efterkontrollen. Vid misstanke på ”icke 
graviditetsrelaterad blödning” under graviditet bör cellprov tas och läkarundersökning 
med kolposkopi göras. 

Utredning: 
Under graviditet sker en gradvis evertering av cervixslemhinnan och metaplastisk 
omvandling. Oftast är hela transformationszonen lokaliserad på ectocervix efter 
första trimestern. 

Gravid kvinna med atypiskt cellprov skall erbjudas snar undersökning av rutinerad 
kolposkopist med erfarenhet av utredning, behandling och uppföljning av gravida 
med cellförändringar. Undersökning rekommenderas att äga rum under första och 
andra trimestern och helst innan graviditetsvecka 18–20 p.g.a. att det därefter är 
svårare att kolposkopera. Vid kolposkopi kan ättika och jod användas. Riktade px 
kan tas utan bedövning. För blodstillning rekommenderas albothyllösning, 
lapispenna, ferroklorid, järnsulfat eller infraröd koagulator. Swedescore-systemet för 
kolposkopi kan underlätta bedömningen och minska behovet av biopsier på gravida 
(se avsnittet ”Utredning av atypiska cellprov”).55 Vid ofullständig kolposkopi 
rekommenderas endocervikalt prov med borste. Cervixabrasio bör undvikas. Alla 
fall av histopatologisk CIN3 och AIS skall granskas på patologkonferens. Vid 
utbredd lesion, nedväxt i kryptor eller vid misstanke om AIS bör konisering med 
laser eller slyngbiopsi göras för fullständig utredning. 



 

35 
 

Uppföljande undersökning i graviditet: 
Vid CIN2-3 som inte har behandlats tidigt i graviditeten, rekommenderas ny 
undersökning i graviditets vecka 28–30 med cytologprov, kolposkopi och vid behov px 
för att besluta om man kan avvakta med behandling till efter partus eller ej. Om det 
finns misstanke om cancer kan, i samråd med obstetriker, sectio i vecka 32-33 vara 
aktuellt. Vaginalförlossning vid cervixcancer ger ökad risk för återfall. (Sood AK, 
Sorovsky JI, Mayr N, Anderson B, Buller RE, Niebyl J. Cervical cancer diagnosed 
shortly after pregnancy: prognostic variables and delivery routes Obstet Gynecol.  
2000 Jun;95 (6Pt 1): 832-8 ) 

Uppföljande undersökning och dysplasi-behandling postpartum: 
Vissa lesioner går i regress efter partus, men många kvarstår och därför 
rekommenderas förnyad undersökning med kolposkopi, px och cytologi efter 
förlossningen. Besök för detta bör inplaneras redan i samband med utredningsbesök 
under graviditeten, lämpligen 3–4 mån post partum. Om indicerat kan 
excisionsbehandling göras direkt vid det besöket. Vid CIN2-3 och ofullständig 
kolposkopi, eller vid progress av cellförändringar under graviditeten, överväg 
undersökning 6 veckor post partum. Om invasiv cancer ej helt säkert har kunnat  
uteslutas bör utredning med flera biopsier samt cervixabrasio göras redan 2–4 
veckor post partum. 

Excisionsbehandling av dysplasi, där cancer har uteslutits, bör inte göras tidigare än 
3-4 månader post partum p.g.a. risk för överbehandling, blödningar och cervixstenos. 
Vid konisering under amningsperioden och innan mensen återkommit, kan lokal 
östrogenbehandling övervägas för att försöka undvika cervixstenos. 

Behandling vid misstänkt mikroinvasion under graviditet: 
Om misstanke på mikroinvasiv cancer föreligger bör konisering göras med laser 
alternativt diatermislynga för diagnos. 
Under graviditetsvecka 22-26 bör konisering göras med kvinnan inneliggande och 
blödningsprofylax (tranexamsyra) bör ges. 
Efter graviditetsvecka 27 skall konisering ej göras på den gravida p.g.a. risk för 
blödning och prematur förlossning. I stället rekommenderas behandling efter sectio i 
graviditetsvecka 32–33. 

Behandling vid kliniskt invasiv cancer under graviditet: 
Sker i samråd mellan gynekolog, onkologisk kirurg, obstetriker och barnläkare. 
Se vidare vårdprogram för cervixcancer. 



 

36 
 

REFERENSER : 

1. Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Estimates of worldwide burden 
of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer. 2010;127(12):2893-2917. 

2. International Agency for Research on Cancer. GLOBOCAN 2008. Cancer Incidence, 
Mortality and Prevalence Worldwide in 2008; Available from: http://globocan.iarc.fr/. 

3. Socialstyrelsen. Cancerstatistik. [cited 2012 May 1]; Available from: 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas. 

4. Socialstyrelsen. Cancer incidence in Sweden 2010. Sveriges officiella statistik 
Hälso- och sjukvård. Stockholm 2011. Available from: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-12-15. 

5. Engholm G, Christensen N, Johannesen TB, Klint Å, Køtlum JE, Milter MC, Ólafsdóttir E, 
Pukkala E, Storm HH. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in 
the Nordic Countries, Version 5.1 (March 2012). Association of the Nordic Cancer Registries. 
Danish Cancer Society. Available from: http://www.ancr.nu. Accessed on May 01, 2012 

6. Silfverdal L. Cervical cancer prevention. Studies on outcome of cervical screening and on 
management of abnormal cytology findings [Doktorsavhandling]. Umeå: Umeå universitet; 
2011. 

7. Bosch FX, Lorincz A, Munoz N, Meijer CJ, Shah KV. The causal relation between human 
papillomavirus and cervical cancer. J Clin Pathol. 2002;55(4):244-65. 

8. Munoz N, Bosch FX, de Sanjose S, Herrero R, Castellsague X, Shah KV, et al. Epidemiologic 
classification of human papillomavirus types associated with cervical cancer. N Engl J Med. 
2003;348(6):518-27. 

9. Clifford GM, Smith JS, Aguado T, Franceschi S. Comparison of HPV type distribution in 
high-grade cervical lesions and cervical cancer: a meta-analysis. Br J Cancer. 
2003;89(1):1015. 

10. Naucler P, Ryd W, Tornberg S, Strand A, Wadell G, Elfgren K, et al. Human papillomavirus 
and Papanicolaou tests to screen for cervical cancer. N Engl J Med. 2007;357(16):1589-97. 

11. Franceschi S, Herrero R, Clifford GM, Snijders PJ, Arslan A, Anh PT, et al. Variations in 
the age-specific curves of human papillomavirus prevalence in women worldwide. Int J 
Cancer. 2006;119(11):2677-84. 

12. De Vuyst H, Clifford G, Li N, Franceschi S. HPV infection in Europe. Eur J Cancer. 
2009;45(15):2632-9. 

13. Rodriguez AC, Schiffman M, Herrero R, Wacholder S, Hildesheim A, Castle PE, et al. Rapid 
clearance of human papillomavirus and implications for clinical focus on persistent infections. 
J Natl Cancer Inst. 2008;100(7):513-7. 

14. Doorbar J. Molecular biology of human papillomavirus infection and cervical cancer. Clin Sci 
(Lond). 2006;110(5):525-41. 

15. Schiffman M, Castle PE, Jeronimo J, Rodriguez AC, Wacholder S. Human papillomavirus 
and cervical cancer. Lancet. 2007;370(9590):890-907. 

16. Elfgren K, Rylander E, Radberg T, Strander B, Strand A, Paajanen K, et al. Colposcopic and 
histopathologic evaluation of women participating in population-based screening for human 
papillomavirus deoxyribonucleic acid persistence. Am J Obstet Gynecol. 2005;193(3 Pt 
1):650-7. 

17. Schlecht NF, Platt RW, Duarte-Franco E, Costa MC, Sobrinho JP, Prado JC, et al. Human 
papillomavirus infection and time to progression and regression of cervical intraepithelial 
neoplasia. J Natl Cancer Inst. 2003;95(17):1336-43. 

18. Tidbury P, Singer A, Jenkins D. CIN 3: the role of lesion size in invasion. Br J Obstet 
Gynaecol. 1992;99(7):583-6. 

19. Woo YL, van den Hende M, Sterling JC, Coleman N, Crawford RA, Kwappenberg KM, et al. 
A prospective study on the natural course of low-grade squamous intraepithelial lesions and 
the presence of HPV16 E2-, E6- and E7-specific T-cell responses. Int J Cancer. 
2010;126(1):133-41. 



 

37 
 

20. McCredie MR, Sharples KJ, Paul C, Baranyai J, Medley G, Jones RW, et al. Natural history 
of cervical neoplasia and risk of invasive cancer in women with cervical intraepithelial 
neoplasia 3: a retrospective cohort study. Lancet Oncol. 2008;9(5):425-34. 

21. Appleby P, Beral V, Berrington de Gonzalez A, Colin D, Franceschi S, Goodill A, et al. 
Carcinoma of the cervix and tobacco smoking: collaborative reanalysis of individual data on 
13,541 women with carcinoma of the cervix and 23,017 women without carcinoma of the 
cervix from 23 epidemiological studies. Int J Cancer. 2006;118(6):1481-95. 

22. Appleby P, Beral V, Berrington de Gonzalez A, Colin D, Franceschi S, Goodhill A, et al. 
Cervical cancer and hormonal contraceptives: collaborative reanalysis of individual data for 
16,573 women with cervical cancer and 35,509 women without cervical cancer from 24 
epidemiological studies. Lancet. 2007;370(9599):1609-21. 

23. International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer. Cervical 
carcinoma and reproductive factors: collaborative reanalysis of individual data on 
16,563 women with cervical carcinoma and 33,542 women without cervical carcinoma 
from 25 epidemiological studies. Int J Cancer. 2006;119(5):1108-24. 

24. Smith JS, Bosetti C, Munoz N, Herrero R, Bosch FX, Eluf-Neto J, et al. Chlamydia 
trachomatis and invasive cervical cancer: a pooled analysis of the IARC multicentric case-
control study. Int J Cancer. 2004;111(3):431-9. 

25. Smith JS, Herrero R, Bosetti C, Munoz N, Bosch FX, Eluf-Neto J, et al. Herpes simplex virus-
2 as a human papillomavirus cofactor in the etiology of invasive cervical cancer. J Natl Cancer 
Inst. 2002;94(21):1604-13. 

26. International Agency for Research on Cancer. Cervix Cancer Screening. IARC Handbooks of 
Cancer prevention. Vol. 10. Lyon: IARC Press; 2005. 

27 KVAST Svensk förening för patologi och Svensk förening för klinisk cytologi. Exfoliativ 
cytologi - Vaginalcytologi. 2006;Utgåva 2.0. Available from: http://svfp.se/node/217.  

28. Winer RL, Hughes JP, Feng Q, O'Reilly S, Kiviat NB, Holmes KK, et al. Condom use and the 
risk of genital human papillomavirus infection in young women. N Engl J Med. 
2006;354(25):2645-54. 

29. Quadrivalent vaccine against human papillomavirus to prevent high-grade cervical lesions. N 
Engl J Med. 2007;356(19):1915-27. 

30. Paavonen J, Naud P, Salmeron J, Wheeler CM, Chow SN, Apter D, et al. Efficacy of human 
papillomavirus (HPV)-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against cervical infection and 
precancer caused by oncogenic HPV types (PATRICIA): final analysis of a double-blind, 
randomised study in young women. Lancet. 2009;374(9686):301-14. 

31. Andrae B, Kemetli L, Sparen P, Silfverdal L, Strander B, Ryd W, et al. Screening-preventable 
cervical cancer risks: evidence from a nationwide audit in Sweden. J Natl Cancer Inst. 
2008;100(9):622-9. 

32. Andrae B, Andersson TM, Lambert PC, Kemetli L, Silfverdal L, Strander B, et al. Screening 
and cervical cancer cure: population based cohort study. BMJ. 2012;344:e900. 

33. Socialstyrelsen. Gynekologisk cellprovskontroll. Förslag till screeningprogram. Rapport 
1998:15. Stockholm: Socialstyrelsen; 1998. 

34. International Agency for Research on Cancer. Screening for squamous cervical cancer: 
duration of low risk after negative results of cervical cytology and its implication for 
screening policies. IARC Working Group on evaluation of cervical cancer screening 
programmes. Br Med J. 1986;293(6548):659-64. 

35. Arbyn M, Anttila A, Jordan J, Ronco G, Schenck U, Segnan N, et al. European Guidelines for 
Quality Assurance in Cervical Cancer Screening. Luxembourg: Office of Official Publications 
of the European Communities; 2008. 

36. Anttila A, von Karsa L, Aasmaa A, Fender M, Patnick J, Rebolj M, et al. Cervical cancer 
screening policies and coverage in Europe. Eur J Cancer. 2009;45(15):2649-58. 

37. Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Cervixcancerprevention. Rapport nr 63. 
Stockholm; 2010. 

  



 

38 
 

38. https://www.sfog.se/start/arg-intressegrupper/argus-arg/cervixcancerprevention-c-
arg/rapporter/nationellt-kvalitetsregister-for-cervixcancerprevention-juni-2012/ 

39. Strander B, Andersson-Ellstrom A, Milsom I, Radberg T, Ryd W. Liquid-based cytology 
versus conventional Papanicolaou smear in an organized screening program : a prospective 
randomized study. Cancer. 2007;111(5):285-91. 

40. Matusik J, Andreasson J, Olofsson K, Nielsen T. [Vagina cytological screening--follow up of 
unsatisfactory specimens]. Lakartidningen. 2003;100(50):4176-9. 

41. Nationellt kvalitetsregister för gynekologisk cellprovskontroll. Gynekologisk 
Cellprovskontroll i Sverige. Verksamhetsberättelse och Årsrapport 2011. Stockholm; 2012: 
Available from: http://www.karolinska.se/karolinska-universitetslaboratoriet/kliniker/klinisk-
patologicytologi/nyheter/forbattringar-inom--gynekologisk-cellprovskontroll-/. 

42. Ostor AG. Natural history of cervical intraepithelial neoplasia: a critical review. Int J Gynecol 
Pathol. 1993;12(2):186-92. 

43. Holowaty P, Miller AB, Rohan T, To T. Natural history of dysplasia of the uterine cervix. J 
Natl Cancer Inst. 1999;91(3):252-8. 

44. Regionalt Cancercentrum Väst. Sammanställning av några kvalitetsdata från 2011 gällande 
Cervixcancerprevention i Västra Sverige. Göterborg; 2012: Available from: 
http://www.cancercentrum.se/sv/vast/Screening/Cervixcancerprevention-forebyggande-av-
livmoderhalscancer/ROCK/Kvalitetsrapporter/. 

45. Risberg B, Andersson A, Lie KA, Nordin B, Zetterberg C. Histology corresponding to 
mildly dyskaryotic smears--a study of 190 laser cone biopsied patients. Gynecol Oncol. 
1998;68(2):193-7. 

46. Kyrgiou M, Koliopoulos G, Martin-Hirsch P, Kehoe S, Flannelly G, Mitrou S, et al. 
Management of minor cervical cytological abnormalities: a systematic review and a 
meta-analysis of the literature. Cancer Treat Rev. 2007;33(6):514-20. 

47. Silfverdal L, Kemetli L, Andrae B, Sparen P, Ryd W, Dillner J, et al. Risk of invasive 
cervical cancer in relation to management of abnormal Pap smear results. Am J Obstet 
Gynecol. 2009;201(2):188 e1-7. 

48. Bjerre P, Silfverdal L, Dillner L, Hagmar B, Edvardsson H, Dillner J, et al. A randomized 
trial of basing treatment on human papillomavirus and/or cytology results in low-grade 
cervical lesion triage. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2008;199(1):24 e1-7. 

49. Arbyn M, Paraskevaidis E, Martin-Hirsch P, Prendiville W, Dillner J. Clinical utility of HPV-
DNA detection: triage of minor cervical lesions, follow-up of women treated for high-grade 
CIN: an update of pooled evidence. Gynecol Oncol. 2005;99(3 Suppl 1):S7-11. 

50. Dillner L, Kemetli L, Elfgren K, Bogdanovic G, Andersson P, Carlsten-Thor A, et al. 
Randomized healthservices study of human papillomavirus-based management of low-
grade cytological abnormalities. Int J Cancer. 2010. 

51. Silfverdal L. Personligt meddelande. 2012. 
52. Schnatz PF, Guile M, O'Sullivan DM, Sorosky JI. Clinical significance of atypical 

glandular cells on cervical cytology. Obstet Gynecol. 2006;107(3):701-8. 
53. Epstein E, Jamei B, Lindqvist PG. High risk of cervical pathology among women with 

postmenopausal bleeding and endometrium <or=4.4 mm: long-term follow-up results. Acta 
Obstet Gynecol Scand. 2006;85(11):1368-74. 

54. Strander B, Ellstrom-Andersson A, Franzen S, Milsom I, Radberg T. The performance of a 
new scoring system for colposcopy in detecting high-grade dysplasia in the uterine cervix. 
Acta Obstet Gynecol Scand. 2005;84(10):1013-7. 

55. Karrberg C, Ryd W, Strander B, Brannstrom M, Radberg T. Histological diagnosis and 
evaluation of the Swede score colposcopic system in a large cohort of pregnant women 
with atypical cervical cytology or cervical malignancy signs. Acta Obstet Gynecol Scand. 
2012;91(8):952-8. 

56. Mogensen ST, Bak M, Dueholm M, Frost L, Knoblauch NO, Praest J, et al. Cytobrush and 
endocervical curettage in the diagnosis of dysplasia and malignancy of the uterine cervix. 
Acta Obstet Gynecol Scand. 1997;76(1):69-73. 

57. Moscicki AB, Ma Y, Wibbelsman C, Darragh TM, Powers A, Farhat S, et al. Rate of and risks 
for regression of cervical intraepithelial neoplasia 2 in adolescents and young women. Obstet 
Gynecol. 2010;116(6):1373-80. 



 

39 
 

58. Melnikow J, McGahan C, Sawaya GF, Ehlen T, Coldman A. Cervical intraepithelial neoplasia 
outcomes after treatment: long-term follow-up from the British Columbia Cohort Study. J Natl 
Cancer Inst. 2009;101(10):721-8. 

59. Martin-Hirsch PP, Paraskevaidis E, Bryant A, Dickinson HO, Keep SL. Surgery for cervical 
intraepithelial neoplasia. Cochrane Database Syst Rev. 2010(6):CD001318. 

60. Soutter WP, de Barros Lopes A, Fletcher A, Monaghan JM, Duncan ID, Paraskevaidis E, et 
al. Invasive cervical cancer after conservative therapy for cervical intraepithelial neoplasia. 
Lancet. 1997;349(9057):978-80. 

61. Strander B, Andersson-Ellstrom A, Milsom I, Sparen P. Long term risk of invasive cancer 
after treatment for cervical intraepithelial neoplasia grade 3: population based cohort study. 
BMJ. 2007;335(7629):1077. 

62. Kyrgiou M, Tsoumpou I, Vrekoussis T, Martin-Hirsch P, Arbyn M, Prendiville W, et al. The 
up-to-date evidence on colposcopy practice and treatment of cervical intraepithelial 
neoplasia: the Cochrane colposcopy & cervical cytopathology collaborative group (C5 group) 
approach. Cancer Treat Rev. 2006;32(7):516-23. 

63. Elfgren K, Bistoletti P, Dillner L, Walboomers JM, Meijer CJ, Dillner J. Conization for 
cervical intraepithelial neoplasia is followed by disappearance of human papillomavirus 
deoxyribonucleic acid and a decline in serum and cervical mucus antibodies against human 
papillomavirus antigens. Am J Obstet Gynecol. 1996;174(3):937-42. 

64. Bollen LJ, Tjong AHSP, van der Velden J, Mol BW, Boer K, ten Kate FJ, et al. Clearance 
of cervical human papillomavirus infection by treatment for cervical dysplasia. Sex Transm 
Dis. 1997;24(8):456-60. 

65. Kjellberg L, Wadell G, Bergman F, Isaksson M, Angstrom T, Dillner J. Regular 
disappearance of the human papillomavirus genome after conization of cervical dysplasia 
by carbon dioxide laser. Am J Obstet Gynecol. 2000;183(5):1238-42. 

66. Nagai Y, Maehama T, Asato T, Kanazawa K. Persistence of human papillomavirus 
infection after therapeutic conization for CIN 3: is it an alarm for disease recurrence? 
Gynecol Oncol. 2000;79(2):294-9. 

67. Elfgren K, Jacobs M, Walboomers JM, Meijer CJ, Dillner J. Rate of human papillomavirus 
clearance after treatment of cervical intraepithelial neoplasia. Obstet Gynecol. 2002;100(5 
Pt 1):965-71. 

68. Verguts J, Bronselaer B, Donders G, Arbyn M, Van Eldere J, Drijkoningen M, et al. 
Prediction of recurrence after treatment for high-grade cervical intraepithelial neoplasia: the 
role of human papillomavirus testing and age at conisation. BJOG. 2006;113(11):1303-7. 

69. Heard I. Prevention of cervical cancer in women with HIV. Curr Opin HIV AIDS. 
2009;4(1):68-73. 

70. Fruchter RG, Maiman M, Sedlis A, Bartley L, Camilien L, Arrastia CD. Multiple recurrences 
of cervical intraepithelial neoplasia in women with the human immunodeficiency virus. Obstet 
Gynecol. 1996;87(3):338-44. 

71. Norstrom A, Jansson I, Andersson H. Carcinoma of the uterine cervix in pregnancy. A 
study of the incidence and treatment in the western region of Sweden 1973 to 1992. Acta 
Obstet Gynecol Scand. 1997;76(6):583-9. 


