
17-‐11-‐12	  

1	  

 
Gynekologisk cellprovtagning 50 år - Nu är 
framtiden här! 
 Moderatorer  
Gunilla Gunnarsson SKL 
Barbro Sjölander Nätverket mot gynekologisk cancer 
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Viktigt 
 
•  Det är inte tillåtet att medföra eller förtära mat eller dryck inne i salen.  
•  Nödutgångar får aldrig blockeras. 
•  Brandsläckare får inte skymmas. 
•  Vid en eventuell utrymning kommer ni att höra ett talat utrymningslarm. 
•  Följ instruktionerna och ta er ut via närmaste utrymningsväg markerad 

med grön skylt. 
•  Utrymningsledare i gul väst finns för att visa er till återsamlingsplatsen. 
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SMS 
•  Skicka frågor via sms till 070 381 62 77 
 
•  Presentationerna kommer att läggas ut på 

www.nkcx.se 
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Förmiddag: Historisk överblick 
och introduktion 

•  10.05–10.20  Gynekologisk cellprovskontroll 50 år – en 
historisk överblick  |  Sven Törnberg 

•  10.20–10.35  Det är vi som har tagit proverna – Cellprovtagning 
ur barnmorskans perspektiv  |  Monica Ideström 

•  10.35–10.50  Det är vi som har analyserat proverna – 
Cytologlaboratoriets perspektiv  |  Anders Hjerpe 

•  10.50–11.05  Det är vi som har tagit hand om kvinnornas 
cellförändringar – Gynekologen berättar  |  Eva Rylander 

•  11.05–11.30  Varför ska vi undersöka om alla Sveriges kvinnor 
har HPV?  |  Joakim Dillner 

•  11.30–12.00  Introduktion till Socialstyrelsens riktlinjer och det 
nya nationella vårdprogrammet  |  Björn Strander 

•  12.00–13.00  LUNCH 
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Sven Törnberg 
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1928 beskrev grekamerikanen George Papanikolaou ett icke-invasivt test 
(utstrykscytologi). Blev allmänt känt via en vetenskaplig rapport först 1943.  

1950-talet 
•  Cervixcancer den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor 
•  ”Massundersökningar” med Pap-test (vaginalcytologi) infördes i Malmö, 

Blekinge och Östergötland. 
 

…..före 1967? 
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Problemet… 
Cervix cancer är en dödlig sjukdom 
•  1958: Cervixcancer var den näst vanligaste cancerformen (efter 

bröstcancer) bland kvinnor (890 fall) 
•  2015: Cervixcancer är den 13:e vanligaste cancerformen (562 fall av 

invasiv cancer och 5 821 av CIS) 

            …och lösningen! 
 
Om cancer upptäcks I botbar fas kan det leda till färre dödsfall 
 

Screening 
En systematisk “sållning” av en symtomfri befolkning för att hitta 
allvarlig sjukdom i tidig fas innan den gett kliniska symtom 
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.…ett aktivt sållande  
(screening) av en  
befolkning för att  
hitta presumtivt dödlig 
sjukdom i botbar fas? 

Konfirmerande
av hälsa

Diagnostik av
kurabel sjukdom

Myntets 2 sidor

En medicinsk service för att  
tillfredsställa människors  
önskan att få bekräftat att  
de är friska eller…. 

Hälsokontroll eller screening? 

1967 
Dåvarande Medicinalstyrelsen rekommenderar:  

-  ”Allmän Gynekologisk Hälsokontroll”  
-  30-49 års ålder 
-  4 års intervall. 

1968  
• WHO:s screening kriterier (Wilson & Jungner) 

-  Vanlig sjukdom, allvarligt hälsoproblem 
-  Finnas en preklinisk fas 
-  Finnas ett test (för att diagnosticera i preklinisk fas) 
-  Finnas effektiv behandling 
-  Accepterat av målgruppen 
-  Kostnadseffektivt 

 

Vad hände för 50 år sedan? 
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Landsting 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Uppsala	  	  C
Östergötland	  E
Kalmar	  norra	  H
Blekinge	  K
Kristianstad	  L
Malmö	  stad	  M
Malmöhus	  län	  M
Älvsborg	  P
Kopparberg	  W	  (Dalarna)
Stockholms	  stad	  A
Gtb-‐Bohus	  O
Västernorrland	  Y
Stockholms	  län	  B
Kalmar	  södra	  H
Gotland	  I
Halland	  N
Skaraborg	  R
Öebro	  T
Västmanland	  U
Västerbotten	  AC
Jönköping	  F
Kronoberg	  G
Värmland	  S
Norrbotten	  BD
Gävleborg	  X
Jämtland	  Z
Södermanland	  D
Göteborg	  stad	  O

1974 
•  Socialstyrelsen beslutar om decentraliserad cancervård. Så kallade 

Onkologiska Centra (OC) bildas. Blir regionens länk till myndigheten 
(Socialstyrelsen). Uppdrag är bl.a.: 
-  Cancerregistrering 
-  Samordna kunskap om utredning och behandling i Vårdprogram 
-  Samordna insatser inom screening 
-  Vårdprogram för utredning och behandling av cervixcancer dröjer till 

1990-talet. Flesta kliniker hade därför sina egna riktlinjer. 

 
1984 
•  Statlig utredning om cancervård CANCER (SOU 84:67).      ”Den 

negativa effekten av överdiagnostik och överbehandling  av 
cellförändringar (medlet) får anses uppvägas av minskningen av 
incidens och mortalitet av cervixcancer ” (målet). 

 
1986 
•  Socialstyrelsen rekommenderar mammografiscreening 
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1990-talet 

•  IT-stöd införs för kallelser. Medger bl.a. svarsbrev!!! 1998 införs 
e-Brev. 

•  EU publicerar European Guidelines for Quality Assurance of 
Cervix cancer screening 

•  I Stockholm samordnas screeningen av OC när Sabbatsbergs 
sjukhus läggs ned (1993) 

•  Prioriteringsutredningen: Screening på plats 2 av 5! 
-  Vård av akut- och svårt sjuka 
-  Prevention med dokumenterad nytta 
-  Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar 
-  Gränsfall 
-  Vård av andra skäl än sjukdom och skada 

 

1990-talet, fortsättning 
1994     Kartläggning av screeningen 
•  Antal test som erbjuds inom screeningen 

-  5-6  (2 landsting bl.a. Göteborg) 
-  11-12  (5 landsting bl.a. Stockholm) 
-  14  (11 landsting) 
-  17  (Malmö stad) 

•  Andel vaginalcytologier screening 
-  <10%:  Malmö, Göteborg 
-  21-30%:  Stockholm 
-  31-40%  Västerbotten 
-  41-50%  Gävleborg, Östergötland 
-  51-60%  Västmanland, Älvsborg 
-  >60%  Jämtland 

1998 
•  Råd och Anvisningar. SoS-rapport 1998:15. 

-  23-50 åå vart 3:e år 
-  51-60 åå vart 5:e år 
-  Hälsokontroll byter namn till Gynekologisk cellprovskontroll 

1999 
•  VGR bildas och uppföljning av screening samordnas av ROC 
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2000-talet 

•  2004 Socialstyrelsens Råd & Anvisningar blir ogiltiga. Ersätts 
av evidensbaserade riktlinjer som ger råd om testmetod och 
åldersgrupper men inte om organisation. 

•  2009. Cancerstrategin. Stort fokus på screeningfrågor. 
Avsätts medel för att öka deltagande i screening. 

•  2011-2012: Regionala Cancercentra bildas. 
Cancerstrategins 10 punkter. OC:s uppdrag överförs till 
RCC. 

•  2015. Socialstyrelsen rekommenderar HPV-screening 

Forskning, uppföljning och utvärdering 

•  Rekommendationen 1967 var inte 
baserad på några randomiserade 
studier  (skillnad mot t.ex. 
mammografiscreeningen) 

•  Uppföljning framför allt med hjälp 
av surrogatmått, exempelvis 
deltagarfrekvens. 

•  Utveckling från ”expertuttalande” 
till evidensbaserade riktlinjer. Från 
erfarenhetsbaserad vård till 
vetenskapligt styrd vård. 

•  Kvalitativ forskning introduceras 

Läärä et al. Lancet 1987 
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Deltagande - täckningsgrad 
I Cancerstrategin lyfts problemet med lågt deltagande i 
screening.  
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TACK! 

 

sven.tornberg@sll.se 
 

Monica Ideström 
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Cellprovtagning ur barnmorskans 
perspektiv  

2017-11-10 

 ”Kvinnor  i  alla  åldrar  kan  angripas  av  cervixcancer.  Vanligast  förekommer  
den  i  åldersgrupperna  35-‐55  med  en  topp  i  40-‐45  års  ålder.  EA  visst  

samband  med  sexuallivet  tycks  föreligga.  Sålunda  är  cervixcancer  yAerst  
sällsynt  hos  nunnor  och  den  är  vanligare  hos  kvinnor  som  föA  många  barn.  

InfekHoner  i  vagina  och  cervix  anses  höja  frekvensen.  Betydligt  höjd  
frekvens  har  iakAagits  hos  prosHtuerade”.


    ”Genom  breA  upplagda  hälsoundersökningar  kan  cervixcancers  förstadier  

avslöjas  och  riskerna  för  invasiv  cancer  effekHvt  förhindras.  


Enligt  en  expertgrupp  inom  socialstyrelsen  kunde  provtagningen  förläggas  

Hll  våra  mödravårdscentraler  och  cytologprov  tas  av  härför  särskilt  
instruerade  barnmorskor”.  (NaHonella  riktlinjer  kom  1985)




Gösta Sundelin: Obstetrik och gynekologi, 1969 2017-11-10   



17-‐11-‐12	  

14	  

    ”Cervixcancern  eHologi  är  okänd.  Men  vissa  
eHologiska  faktorer  tros  påverka:  en  Hdig  
och  hög  sexuell  frekvens  och  en  Hdigt  
genomgången  förlossning.  I  kontrast  Hll  en  
undersökning  omfaAande  13  000  
kanadensiska  nunnor,  där  det  inte  
påträffades  eA  enda  fall  av  cervixcancer  
under  en  observaHonsperiod  på  20  år”


Sam Brody: Obstetrik och Gynekologi,1974

2017-11-10 

 
 


I  screeningprogrammet  finns  
rekommendaHoner  aA  främja  kvinnors  kunskap  
och  förståelse  av  syZet  med  provtagning,  
regelbunden  provtagning,  betydelsen  av  
provsvar  och  vad  behandling  och  uppföljning  
innebär



 

2017-11-10 



17-‐11-‐12	  

15	  

  
Mödrahälsovården  hade  fram  Hll  70-‐talet  i  huvudsak  

fokus  på  den  gravida  kvinnan  
 

•  Gynekologisk  hälsokontroll  
•  PrevenHvmedelsrådgivning  och  sedan          
förskrivningsräA  för  p-‐piller  

•    Föräldrautbildning  
•  UngdomsmoAagningar  startade  oZa  i  anslutning  
Hll  MHV


•  1977  Högskoleutbildning      

2017-11-10 


Studier  som  i  slutet  av  1990  talet  och  början  av  2000  
talet,  undersökt  barnmorskans  upplevelser  av  
arbetet  med  GCK  visar  på  en  ambivalens  mellan  aA  
arbeta  individinriktat  och  hälsofrämjande  och  aA  
uHfrån  eA  folkhälsoperspekHv  delta  i  en  
befolkningsbaserad  provtagning  utan  relaHon  Hll  
kvinnan  där  färdighet  i  provtagningsteknik  och  
förståelse  för  screeningprogrammets  syZe  som  
prevenHon  mot  skivepitelcancer  är  fokus.


Provtagningen  sker  enligt  löpande  band  principen  
som  helt  skiljer  sig  från  barnmorskans  övriga  arbete

2017-11-10 
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Barnmorskan  upplever  aA  kvinnor  frågar  om  annat  vid  besöket,  
bland  annat  prevenHvmedel,  underlivsbesvär,  STI,  klimakteriebesvär  
och  bröstundersökning.


och  barnmorskor  skulle  vilja  ha  Hd  aA  ge  råd  och  informaHon  uHfrån  
kvinnans  frågor.


Kvinnor  som  får  besked  om  aA  de  har  en  cellförändring  blir  oZa  
primärt  oroliga.  Många  kan  flera  år  senare  minnas  känslor  av  ängslan  
och  oro  för  cancersjukdom  och  förHdig  död  och/eller  aA  de  haZ  
tankar  på  inferHlitet


Många kvinnor och även barnmorskor tycker ändå att MHV är 
rätt plats för arbetet med GCK och kvinnor är nöjda när det är 
enkelt att delta 

2017-11-10 

Bara 5 minuter 
Förstå  vikten  av  cellprovet  som  folkhälsoarbete.

Håll  fokus  i  samtalet  på  cellprovet

EZerfråga  kvinnans  kunskap  om  gynekologiskt  
cellprov  och  cellförändringar

Fyll  på  med  den  kunskap  som  kvinnan  saknar  och  
svara  på  hennes  frågor



monica.idestrom@folkhalsomyndigheten.se


 

2017-11-10 
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Anders Hjerpe 

2017-11-10 
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Cytologi och GCK i 50 år 
(drygt?) 

En utveckling 

2017-11-10 
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Magnus Nasiell 
 

2017-11-10 

Magnus Nasiell 
◆ 1929 – 1985 
◆ Cytopatolog på Sabbatsberg/KI från 1960 
◆ Byggde upp ett laboratoriet på patologen, Sabb 

– Utveckling och internationella kontakter 
– Startade utbildningen av cytodiagnostiker (CD)  

◆ Startade GCK, först i Stockholms stad 

2017-11-10 
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Började i Stockholm redan 1966!  

2017-11-10 

Vår organisation när vi började 
◆ 3 läkare 
◆ 4 CD, ökade snart till 8 
◆ 2 sekreterare, ökade snart till 4 
◆ 1 amanuens (med kand) 

◆ Ett sekretariat med 1 person 
– Cytologin var då det enda 
–  Idag är hela vårdkedjan, men cytologin fortfarande 

central 
 

2017-11-10 
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Laboratoriet låg på 
Sabbatsberg 
 
Så vi fick använda 
andra lokaler också 

2017-11-10 

Vad har vi åstadkommit 

◆ 30 000 000 prover? 
◆ Förhindrat att 25-50x103  

kvinnor fått cxca? 
◆ Granskat av 250 CD? 
◆ Varje CD har under sitt yrkesliv 

i genomsnitt bidragit till att: 
–  100-200 kvinnor inte får cxca  
–  50-100 kvinnor inte dör i cxca 

2017-11-10 
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Vi har lärt oss mycket under åren 

◆  Undvika luddiga begrepp (atypi, suspekt mm) 
–  Pap-grupperna ersatta med diagnosförslag 

2017-11-10 

Vi har lärt oss mycket under åren 

◆  Undvika luddiga begrepp (atypi, suspekt mm) 
–  Pap-grupperna ersatta med diagnosförslag 

◆  Vätskebaserad provhantering (LBC) 

◆  Kombination av cytomorfologi och HPV-virologi 

2017-11-10 
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LBC är bättre för att: 

◆  Bättre fixering 
ger bättre 
bedömning och 
högre 
känslighet.   

◆  Möjligt med 
kompletterande 
analyser 
(HPV) 

2017-11-10 

Kompletterande analyser av HPV 
◆  I princip orsakas all cx-cancer av HPV 
◆ Hjälp att skilja tidiga förstadier från 

inflammation 

 

◆ Nu också primärscreening för HPV med 
cytologi endast i fall med högrisk-virus 

Pap LBC LBC + HPV 
Sens 70% 88% 88% 
PPVHSIL+ 18% 21% 33% 

2017-11-10 
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HPV eller Cytologi; vad är bäst? 
◆ Många jämförelser har publicerats 
◆ Man kan hitta vad man vill i litteraturen 

– Cytologi är bättre än HPV 
– HPV är bättre än Cytologi 

◆ Dessa publikationer visar inte om cytologin eller 
virologin är bra eller dålig 
– Dom visar bara hur bra de studerade labben är 
– Ett bra cytlab är bättre än ett dåligt HPV lab 
– Ett bra HPV lab är bättre än ett dåligt cytlab 

2017-11-10 

Konsekvenser på laboratoriet 
◆  Det nya programmet minskar behovet av mikroskopi när 

det gäller cx med ca 60% 
◆  Kommer dock lägligt för cytologilaboratorierna för att: 

–  Pensionsavgångar 
–  Ökat behov av andra 
   analyser  
    

2017-11-10 
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Arvet efter Magnus Nasiell 
◆  Magnus har skapat en struktur med tradition att 

kontinuerligt utveckla cytologin 
–  Det har vi försökt fortsätta med 

◆  Tradition är en färskvara som måste vårdas 
◆  Det måste finnas utrymme för utvecklingsarbete 

också i framtidens cytologlab  

2017-11-10 

Take home message 

◆ 1. Cytologin är central för GCK, och kommer så att 
vara inom överskådlig framtid 

◆ 2. Inkludera cytologisk kompetens också i den 
framtida utvecklingen av GCK 

2017-11-10 
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Tack för uppmärksamheten 

anders.hjerpe@sll.se 

2017-11-10 

Eva Rylander 

2017-11-10 
Nationella arbetsgruppen cervixcancerprevention  Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention 
Nationella expertgruppen för cervixcancerprevention 



17-‐11-‐12	  

26	  

Gck 50 år, nu är framtiden här 

      Jubileumssymposium 

  

Det är vi som tagit hand om kvinnornas cellförändringar 

            gynekologen Eva Rylander berättar 

          Stockholm 17 10 11 
	  

Foton: Eva Rylander eva_rylander@yahoo.com	  

Cervix cancer 

Som jour på en kvinnoklinik 
i Stockholm 1968 fick jag 

ta hand om en ung kvinna 

med blödningar och 

outhärdliga smärtor: långt 

gången cervixcancer 
 
Då började jag fundera på hur 

man skulle kunde förebygga 

denna cancer 
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I arbeten publicerade 1976 och 

1977 visade jag att cellprovet inte 

räckte som diagnostiskt instrument 

 

Cancer hade uppstått hos kvinnor 

vars cellprov hade bedömts normalt 

eller som hade visat lindrig atypi	  

  Cellprov  

Då 
•  ”Lågriskgruppen”: ofta kontroll 

•  ”Högriskgruppen”: sällan kontroll 

•   Vid atypi: nytt prov var 3:e månad 

     Ingen utredning 

 

Nu 
     Screening vänder sig till alla  

     Även riskpatienter fångas upp 

  Cervixcancer 
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Då 
I Europa användes sedan länge kolposkopi 

 

Svenska gynekologer var delade i 2 läger 

avseende synen på kolposkopi  
Enstaka gynekologer använde det 

 

I arbetsgruppen för gynekologisk hälsokontroll 

kämpade vi i många år för kolposkopi  
 

1984 började vi ordna kolposkopikurser 

 

	  
	  

 
 

 

Skivepitel 

Cylinderepitel 

 
 

 
Eva Rylander 

Metaplasi i gränsen mellan  
skiv- o cylinderepitel 
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Nu 
Utredning sker med tre metoder  

som kompletterar varandra: 

 

1.  cytologprovet visar onormala celler  

     av olika grad 

 

2. Med kolposkopi hittar man området  

    som avstöter de atypiska cellerna 

 

3. Histopatologisk analys av riktade 
biopsier 

Biopsi från bakre portioläppen 

 
 

 
Eva Rylander 

Kolposkopisk bedömning av portio 
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•  Var sitter förändringen?  
•  Hur stor är den? 

•  Vilken allvarlighetsgrad? 

 

   Vid behandling måste man idag även  

   ta hänsyn tas till 

–  Kvinnans ålder 

–  Kvinnans barnönskan 

   Nu 

Kolposkopifyndet är viktigt för fortsatt handläggning 

Det atypiska området kan finnas på olika 

ställen på/i cervix 
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1980-talet 
kondylomepidemi 

kondylomhysteri 

Då 

1980 talet 
Cervixcancer  
sexuellt överfört!? 

 Då 
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 Då        Nu 
Cellprov från 30 år                        Cellprov från 23 år 

Färdig med familjebildning            Ej påbörjad familjebildning 

 

Behandling endast vid stark   Behandling även vid lindrig- 

atypi (CIN 3+)              måttlig atypi (ofta infektion)  

       

Samma behandling för alla   Individualiserad behandling 

Hög konisering               Försiktig men rätt behandling 

Remiss direkt till operation   Undvika risk för prematurbörd 

0 information     Viktigt med tränad kolposkopist 

                

      

  Då        Nu 
 

Dålig kunskap om HPV                 Kunskaper exploderat: analysmetoder, 

VACCIN 

0 screening, 0 virustest            Screening, HPV-testning 

0 kunskap om HPV             Många skrämda av ha ”cancervirus” 

Mindre oro              Mer oro, ”sjuklighet” 

Mer cancer              Mindre cancer 

 
Svårighet för gynekologen och patienten p.g.a. en förändring: 

Canceranmälan vid CIN 3+     Canceranmälan vid CIN 2+ ?  
            Byt ut ordet canceranmälan ! 
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Några 
frågor?

 Tack för mig 

Joakim Dillner 

2017-11-10 
Nationella arbetsgruppen cervixcancerprevention  Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention 
Nationella expertgruppen för cervixcancerprevention 
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Varför erbjuder det Gynekologiska 
Cellprovtagningsprogrammet att proven 

testas för HPV?  
 

Joakim Dillner, professor  
FoU-Chef, Karolinska Universitetslaboratoriet 

Enhetschef, Centrum för 
Cervixcancerprevention  

 
 
 
 
 
 

2017-11-10 Joakim Dillner 

*Görs	  på	  samma	  prov,	  men	  har	  bä3re	  känslighet	  och	  specificitet	  än	  	  
den	  hi<n<lls	  använda	  analysmetoden	  (Pap	  test/Cytologi).	  

*Dubbelt	  så	  högt	  cancerskydd	  (Skydd	  ca	  95%	  istället	  för	  ca	  90%).	  
*HPV-‐nega<va	  kvinnor	  har	  låg	  risk	  för	  cervixcancer	  dubbelt	  så	  länge	  

som	  en	  kvinna	  med	  normal	  cytologi.	  
*Det	  första	  kommersiella	  HPV	  testet	  godkändes	  av	  amerikanska	  

läkemedelsverket	  FDA	  redan	  1988.	  29	  år	  sen.	  
	  

Test för Humant Papillomvirus (HPV)  

2017-11-10 Joakim Dillner 
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Varför HPV-test?  

2017-11-10 Joakim Dillner 

HPV-test: 
-Molekylär påvisning av det virus som är nödvändigt för 
canceruppkomst.
-Körs i robotiserad utrustning för PCR.
-Objektiva resultat.
-Begränsad hands-on tid för personalen.
-Cytologi behövs fortfarande – utförs om provet är HPV-positivt: 
Men endast 9% av befolkningen har HPV = Cytologin kan 
fokusera sig på de prov där vi vet att förändringar finns.

-Mkt begränsade förändringar för
kvinnorna: Exakt samma prov tas, 
med ungefär samma intervall

GCK 50 år  
HPV-screeningsforskning 30 år……. 

2017-11-10 Joakim Dillner 

1983: Cervixcancerframkallande HPV upptäcks (Nobelpris 2008)
1988: HPV-test FDA-godkänt 
1995: Världens första randomiserade prövning av HPV-test i 
gynekologisk cellprovtagning initieras (”Swedescreen”). 
2007: Swedescreen publiceras i NEJM = HPV ger dubbelt skydd mot 
cancer in situ. 
2008: EU rekommendation: HPV alternativ till cytologi.
2012: Pilotimplementering av HPV-screening påbörjas i region 
Stockholm-Gotland. 
2014: Gemensam analys Sverige/Italien/England/Nederländerna 
(Lancet): HPV ger dubbelt skydd mot invasiv cancer
2015: EU, WHO, Socialstyrelsen rekommenderar HPV i första hand
2017: HPV-screening införd i minst 4 landsting.



17-‐11-‐12	  

36	  

HPV-screening ger dubbelt så högt  
skydd mot invasiv cervixcancer (Lancet 2014) 
Jfr ca 90% minskad risk och ca 95% minskad risk 

2017-11-10 Joakim Dillner 

0,0% 
0,5% 
1,0% 
1,5% 
2,0% 
2,5% 
3,0% 
3,5% 
4,0% 
4,5% 

HPV negative 

Other ca-assoc 
types 
HPV18+ 

HPV16+ 

HPV medför >100 ggr relativ risk för cancer  -  
men det bör ändå inte kallas “hög” risk! 
 
Det är de HPV-negativa som har väldigt låg risk!    
 
Kaiser Portland HPV Study (32,000 Women) 

Just 
one 
Test! 

19 
2017-11-10 
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2017-11-10 Joakim Dillner 

HPV-positiv, men normal cytologi 
Är det farligt?  
 

 
*Svar ja – men inte 
förrän efter fyra år.  
 
*Randomiserad studie 
med och utan 
intervention – ingen 
effekt inom 4 år. 
*BMJ. 2016;355:i4924.  
 
 

Uppskattning av antal kolposkopier 
som behövs i Sverige för att följa upp kvinnor med HPV-
persistens, men normal cytologi 

2017-11-10 Joakim Dillner 

§  Antal organiserade prov 30-64 år: 430600 
§  HPV positiva (9,1%): 40045 
§  Av dem som har normal cytologi: 29232 (27% cyt+ bland HPV

+) 
 
Antal behövda kolposkopier om man gör nytt HPV-test efter:  
1 år: 10231  (65% utläkning) 
2 år: 7308  (75% utläkning) 
3 år: 4385  (85% utläkning) 
 
Ingen evidens på effekt av utredning innan 4 års persistens =  
Nytt prov inom 3 år rekommenderas.  OBS- Hög risk, viktigt att 
inte missa omprovet efter 3 år- OBS. 
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HPV-baserad Cervixscreening  
à Vi har kunnat modernisera testet i det gynekologiska 

cellprovtagningsprogrammet. 
à Ett molekylärt och automatiserat test med bättre 

skyddseffekt erbjuds nu alla kvinnor från 30-64 år.  
à Testbytet är kostnadsneutralt ur perspektivet kostnad 

för programmet.  
à Det tog 30 år från det att testet fanns innan det kom till 

användning.  
  

2017-11-10 Joakim Dillner 

Några flaskhalsar 
à FoU för att undersöka förväntad effekt av byte till HPV 
à Finansiering av dyrbar nationell randomiserad 

prövning. 
à Byggande av nationellt cervixscreeningregister, förutan 

vilket prövningen inte hade kunnat följas upp.  
à Multipla systematiska evidensgranskningar i många 

länder, EU, WHO et c. Mångdubbelt, tidskrävande 
arbete och ej helt standardiserad process.  

à Vid översyn av programmet i konsensus/
expertgrupper– multipla ytterligare förbättringar i 
paketet,  förutom själva HPV-testet.  

à Begränsad vilja/förmåga till nivåstrukturering och andra 
omställningar. 

2017-11-10 Joakim Dillner 
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Länkning av Biobank & Cancer-register: 
En resurs för bättre folkhälsa. 

§  Exempel: Nytt test i Gynekologisk cellprovtagning: 

à Arkiverade cellprover tagna 30 år innan 
livmoderhalscancer identifieras.  

à Analys för HPV 
à Bättre förmåga att förutsäga cancer än cytologi och 

längre varande cancerskydd. HPV-baserad screening 
borde fungera bättre (NEJM, 1999)  

à Den biobanks-baserade forskningen väsentlig för att 
motivera kostsamma randomiserade prövningar av 
HPV-baserad screening.   

2017-11-10 Joakim Dillner 

Några flaskhalsar 
à FoU för att undersöka förväntad effekt av byte till HPV 
à Finansiering av dyrbar nationell randomiserad 

prövning. 
à Byggande av nationellt cervixscreeningregister, förutan 

vilket prövningen inte hade kunnat följas upp.  
à Multipla systematiska evidensgranskningar i många 

länder, EU, WHO et c. Mångdubbelt, tidskrävande 
arbete och ej helt standardiserad process.  

à Vid översyn av programmet i konsensus/
expertgrupper– multipla ytterligare förbättringar i 
paketet,  förutom själva HPV-testet.  

à Begränsad vilja/förmåga till nivåstrukturering och andra 
omställningar. 

2017-11-10 Joakim Dillner 
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Nationellt kvalitetsregister för 
cervixcancerprevention (NKCx) 

§  Startat 1995, urspungligen för att möjliggöra effektiv och 
pålitlig uppföljning av Swedescreen. 

§  ”Export script” skickat till alla cytologi/patologi lab i 
Sverige = Registret innehåller exakt samma data som de 
originaldiagnoser som skickats från lab. Ingen extra 
registrering med tidsåtgång i sjukvården behövs.  

§  Är idag grunden till både Kvalitetssäkringen och 
utvärderingsbart Förbättringsarbete för 
cervixcancerpreventionen i Sverige.  

2017-11-10 Joakim Dillner 

NKCx - innehåll 

§  100% av gynekologiska cellprov i Sverige: 
à 22 miljoner prov (komplett 1999-2016). 

§  100% av vävnadsprover från cervix i Sverige:  
à 3 miljoner prov (komplett 1998-2016) 

§  100% av inbjudningar till cellprovtagning i Sverige: 
à 13 miljoner (komplett 2008-2016) 

§  HPV-test: Éxport från alla HPV-lab för 2008-2016.  
§  Befolkningstäckning: 82,4% (1,80 miljoner kvinnor/2,26 

miljoner kvinnor 23-60 år i Sverige).  

2017-11-10 Joakim Dillner 
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Några flaskhalsar 
à FoU för att undersöka förväntad effekt av byte till HPV 
à Finansiering av dyrbar nationell randomiserad 

prövning. 
à Byggande av nationellt cervixscreeningregister, förutan 

vilket prövningen inte hade kunnat följas upp.  
à Multipla systematiska evidensgranskningar i många 

länder, EU, WHO et c. Mångdubbelt, tidskrävande 
arbete och ej helt standardiserad process.  

à Vid översyn av programmet i konsensus/
expertgrupper– multipla ytterligare förbättringar i 
paketet,  förutom själva HPV-testet.  

à Begränsad vilja/förmåga till nivåstrukturering och andra 
omställningar. 

2017-11-10 Joakim Dillner 

Systematisk översikt, bedömning samt 
rekommendation  

Skall i princip följa samma metod (PICOS) 
och därmed vara reproducerbar. 
 
-Görs ändå om i de flesta länder, ibland 
även i regioner. 
 
SBU/Socialstyrelsen och EU/IARC följde 
nästan identisk process. Väsentligen 
samma slutsatser. 
 
Processen tar 1-2 år varje gång. 

Joakim Dillner 2017-11-10 
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Slutsatser 

§  Klinisk & Translationell FoU lönar sig – Viktigt Patientintresse. 

§  Nationella screeningregister förutsättning för kvalitetssäkring och 
FoU av screeningen. 

à Om man alls erbjuder screening bör det finnas en 
fullgod uppföljning/kvalitetssäkring av programmet.  

§  Systematisk arkivering av patientprover samt tillgängliggörande 
för FoU hade hjälpt. 

§  Kontinuerlig optimering av vården på evidensbaserad grund 
borde underlättas – en naturlig del av vården.  

 

2017-11-10 Joakim Dillner 

Tack till medarbetarna 
§  Center för Cervixcancerprevention, LABMED samt KUL 

  
à  Carina Eklund     
à  Camilla Lagheden   
à  Zurab Bzhalava     
à  Helena Lamin 
à  Emine Eken 
à  Merve Yasar 
à  Chris Hallander 
à  Hanna Wåhlström    
à  Nasrin Perskvist 
à  Jessi Gill 
à  Emilie Hultin 
à  Sara Arroyo 
à  Sara Nordquist 
à  Maria Hortlund 
à  Miriam Elfström 

à  Karin Sundström      
    

      
     

2017-11-10 Joakim Dillner 
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Björn Strander 

2017-11-10 
Nationella arbetsgruppen cervixcancerprevention  Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention 
Nationella expertgruppen för cervixcancerprevention 

Introduktion till 
Socialstyrelsens riktlinjer och 

det nya nationella 
vårdprogrammet 

Björn Strander 
Ordförande 

NACx – Nationell arbetsgrupp för 
cervixcancerprevention 
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Vetenskapligt underlag 
•  Jämförelse HPV-Cytologi 
•  HPV-test för kvinnor över 30 år ger högre 

sensitivitet och lägre specificitet än 
cytologi 

•  Endast underlag för triage med cytologi 
•  Ökad sensitivitet kan omsättas i längre 

intervall eller ökat skydd 

Vetenskapligt underlag 
•  Testning med HPV verkar skapa mer oro 

än testning med cytologi 
•  Välfungerande kvalitetsregister och 

monitorering av kvalité avgörande 
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Billigare för 
hälso och sjuk- 
vården 

Färre kvinnor 
med cancer 

Färre kvinnor 
med cancer 

Billigare för 
hälso och sjuk- 
vården 
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Socialstyrelsens 
rekommendationer 

Publicerade juni 2015 
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Översikt Socialstyrelsens 
rekommendation 
cervixscreening 

 

B Strander Danish Ca Soc 

23    26    29    32    35   38    41    44    47    50            57            64 

Cyt HPV 

HPV+/Cyt- följs upp efter tre år 

Triage av HPV+ med cytologi 

SoS rekommendationer 
•  Risk för psykologiska biverkningar 

– Cancerförebyggande effekten måste bli bättre 
– Programmet måste utformas så att 

psykologiska bieffekter minimeras 
– Kommunikationsinsatser 

•  Utbildningsprogram 
•  Kvalitetsregister 
•  Särskilt omämnande av IT-stöd 
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SoS rekommendationer 
•  Nationellt vårdprogram 

– Uppföljning HPV+/Cyt- 
– Kontrollfil 
– Åtgärderr för att stimulera deltagande 

Socialstyrelsens rekommendationer Ekonomi - 
Resurser 

•  Kostnadsneutralt på sikt, men initialt behov av 
investeringar 

•  Kolposkopier ökar med 22% 
–  tog inte hänsyn till 

•  vaccinationseffekter 
•  förändrat vårdprogram för 23-27-åringar 
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Vårdprogramgruppen 

Björn Strander (ordf.)   Med dr, Överläkare, RCC Väst   
Bengt Andrae    Överläkare, Kvinnosjukvården Gävleborg   
Lisen Arnheim Dalhström  Docent, Forskare, Karolinska Institutet  
Christina Björkenfeldt  Överläkare, Skaraborgs sjukhus, Skövde   
Christer Borgfeldt   Docent, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund   
Gudrun Broberg   Med dr, Barnmorska, Närhälsan Västra Götalandregionen   
Pia Collberg    Mödahälsovårdsöverläkare, Föräldra- och barnhälsan, Region 

       Jämtland Härjedalen   
Joakim Dillner    Professor, Enhetschef, Karolinska Universitetssjukhuset   
Henrik Edvardsson   Överläkare, Klinisk patologi Centralsjukhuset Karlstad   
Kristina Elfgren    Med dr, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset   
Cecilia Kärrberg   Med dr, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
Caroline Lilliecreutz   Med dr, Mödrahälsovårdsöverläkare, Kvinnokliniken, 

         Universitetssjukhuset Linköping   
Anna Nilsson    Fil.mag, kommunikatör, RCC Väst   
Pär Sparén    Professor, Karolinska Institutet, Stockholm   
Sven Törnberg    Docent, Överläkare, RCC Stockholm Gotland   
Mia Westlund    Barnmorska, Utvecklingsledare, RCC Väst   
 

Synopsis	  skrivs	  av	  
Kapitelförf	  

Genomgång	  av	  
redakHonsgrupp.	  
Feedback	  Hll	  KF	  

Diskussion	  och	  
feedback	  av	  VP-‐

grupp	  

Fulltext	  skrivs	  av	  
KF	  

Genomgång	  av	  
redakHonsgrupp.	  
Feedback	  Hll	  KF	  

KF	  finaliserar	  text	  
Diskussion	  och	  
godkännande	  i	  

VP-‐grupp	  

RedakHonsgrupp	  
samt	  

språkgranskning	  

Kapitlet	  läggs	  in	  i	  
Vårdporgrammet	  

som	  slutligt	  
godkänns	  av	  VP-‐

gruppen	  

Process  
Vårdprogram cervixcancerprevention 
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150515 

151105 
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160204 

160407 
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Sökväg: 
cancercentrum.se/nacx 
klicka vårdprogram 
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Nya krav 

•  Kommunikation, information 
•  Juridik 
•  IT 
•  Faktisk samordning 
•  Monitorering, utvärdering, kvalitetssäkring 
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Nya situationer 

•  Kvinnor får besked om HPV-infektion 
•  Kvinnor får besked om avvikelse utan att erbjudas 

konsultation 
•  Uppföljning av avvikande prov efter 3 år – risk vid flytt 

över landstingsgränser 
•  Livslång uppföljning – risk vid flytt 
•  Behov av nationell samordning, manifesterat av 

Patientlagen 

Kallelse 
•  Kvinnor kallas 
•  Nationell mall 
•  Förbokad tid 
•  Ombokning via enkel inloggning och tillgänglig 

telefonservice 
–  1/3 av tiderna ska vara tillgängliga för ombokning 

•  Kallelse baserar sig på tidigare provtagning oavsett 
analysmetod 

•  Ingen kallelse till kvinnor utan livmoderhals 
•  Övre åldersgräns: Ett prov efter 63 års ålder 
•  Femårsintervall behålls tills alla tagit HPV! 
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Klinisk handläggning 

•  Detaljerad 
•  Evidensbaserad  
•  Kolposkopier nyckelresurs 
•  Möjlig att utvärdera 

Triage: Positiv HPV-test 
HPV	  +	  	  

Cytologi	  avvikande	  Cytologi	  normal	  

Triage	  med	  cytologi	  

NyX	  prov	  eYer	  3	  år	  

≈ 8 % 

≈ 6 % ≈ 2 % 

B	  Strander	  Danish	  Ca	  Soc	  

≈ 1 % 
Kolposkopi	  
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Juridik 

•  Sammanhållen journalföring 
–  Inhämta samtycke 

•  Bm tar ansvar för provtagning – behöver inte ta ansvar 
för uppföljning 

•  Remissen journalhandling – provtagningsregistrering 
krävs 

Kommunikationsplan 

•  Vilka kanaler 
•  Vad ska vi säga 
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Kärnbudskap 

•  HPV är mycket vanligt 
•  Man kan inte dra slutsatser om vem som har legat med 

vem… 
•  …eller när. 

Provtagning utan kallelse 

•  Kompletterande screening 
– Ej tillräckligt screenade 
– Kallelse förväntas inom 6 mån  

•  Opportunistisk provtagning 
– Alla annan provtagning utan klinisk indikation 
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Underlätta och stimulera 
deltagande 

•  Kompletterande screening 
•  Årliga påminnelser 
•  Enkel ombokning 
•  Telefonkontakt med uteblivare efter 4 inbjudningar utan 

prov (Ett  screeningintervall + 3 år) 
•  Erbjudande om HPV självtest till uteblivare efter 5 

inbjudningar 
•  Identifiera geografiska problemområden 

Kontrollfiler inom screeningsystemet 

•  Kontrollfil HPV 
–  läggs in vid postiv test 
– stryks när negativ HPV-test inkommer 

•  Kontrollfil efter behandling 
– aktiv remittering efter behandling av höggradiga förändringar 
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Follow up after treatment of CIN2/3 
Incidence of cervical or vaginal cancer as a function of attained 

age: 1982 - 2008 

Strander, Sparén BMJ 2014 

Kontrollfil efter behandling  
(av höggradiga cellförändringar) 

•  Ökad risk för nya förändringar eller cancer 
•  Screening vart tredje år 
•  Dubbelanalys 
•  Ingen övre åldersgräns 
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Standardbrev 

•  Brev med layout för utskick från kallelsesystem/
lab 

•  Brevmallar för kvinnosjukvårdens 
kommunikation med patienter 

Behov av genomtänkta provsvar 
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Utbildning Nyckelgrupper 

•  Barnmorskor 
–  Information om HPV 
– Provtagningsteknik 
– Dysplasibarnmorskor 

•  Cytodiagnostiker 
– Risk för överdiagnostik när HPV-status är känt 

•  Kolposkopister 
– Stor förtrogenhet med programmet 

Uppföljning - Kvalitetsregister 
Monitorering enligt SoS 
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Uppföljning - Kvalitetsregister 

•  Kvalitetsvariabler enligt NACx/NKCx 
– Ex. Andel höggradigt avvikande cellprover som följts upp inom 

3 mån 
– Andel excisionsbehandlingar med benignt PAD 

•  Audit 
•  Nationell anslutning till Cytburken 

Samordning 

•  Nationell samordning  
– Kallelser, kontrollfiler 
– Provtagning utomlänskvinnor 

•  Regional samordning 
– Laboratorierverksamhet 
– Gravida, immunsupprimerade 
– Telefonrådgivning 
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IT-system 

•  Krav på kallelsesystem 
– Styra flöden och bära information 

•  Ex. Kontrollfil HPV-positiva 
•  Kontrollfil efter behandling 

•  Hantera över landstingsgärnser.  
–  Inera arbetar på lösning.  
– Stöd av Cytburken 

68 % av alla kvinnor i  
screeningåldrarna 23-60 år 

 
Landsting anslutet till Cytburken 
	  
Landsting på gång att anslutas till 
Cytburken	  
	  
Landsting har avtal med RCC 
Cytburken	  
	  
Landsting har ej avtal med RCC 
Cytburken	  
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Hur ska detta gå till 

•  Beslut på landstingsnivå 
•  Infrastruktur på plats före start 

–  Information/kommunikation 
–  Utbildning 

•  Nationellt utbildningsmaterial 
–  IT 

•  Teknisk designspecifikation– hjälp för beställning av IT-utveckling 
•  Nationell IT-samordning via Inera 

•  Checklista till hjälp 
•  Processägare/processledare vid RCC och landstingsnivå  

     
   

Nationellt stöd 

•  Utbildningsmaterial 
– Web-utbildning bl.a. för provtagande barnmorskor 
– Presentationsmaterial 
– Korta presentationsfilmer 
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Smnftng 

•  Mindre cancer 
•  Bättre strukturerad verksamhet 
•  Ökad professionalisering 
•  Nationell samordning 

bjorn.strander@rccvast.se 
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