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Stadieindelning av livmoderhalscancer 
En del av utredningen av livmoderhalscancer är att ta reda på vilket stadium sjukdomen är i. Det 
är viktigt att veta inför valet av behandling. Stadieindelningen beskriver hur stor tumören är, om 
och hur den växer in i andra vävnader och om den har bildat metastaser som har spridit sig till 
andra delar av kroppen. Livmoderhalscancer stadieindelas enligt systemen FIGO (International 
Federation of Gynecology and Obstetrics) eller TNM (tumör, node (lymfkörtel), metastas). Krite-
rierna för stadieindelning kommer att uppdateras vid årsskiftet 2022/2023. Följande är aktuellt till 
dess. Om du har frågor om stadieindelningen, prata med din läkare eller kontaktsjuksköterska.  

TNM FIGO Innebörd 

T1 Stadium I Tumören är begränsad till livmoderhalsens yttersta slemhinna. 

T1a Stadium IA Endast mikroskopiskt synliga tumörceller i livmoderhalsens underliggande 
vävnad. 

T1a1 Stadium IA1 Tumören har växt in upp till 3 mm. 

T1a2 Stadium IA2 Tumören har växt in mer än 3 mm  upp till 5 mm. 

T1b Stadium IB Mikroskopiska förändringar större än stadium IA eller synliga förändringar 
som är begränsade till livmoderhalsen. 

T1b1 Stadium IB1 Synliga förändringar där tumören har växt in mer än 5 mm men mindre än 
2 cm. 

T1b2 Stadium IB2 Synliga förändringar som är mer än 2 cm men mindre än 4 cm. 

T1b3 Stadium IB3 Synliga förändringar som är mer än 4 cm. 

T2 Stadium II Tumören är utbredd utanför livmoderhalsen och livmodern, men har inte 
nått bäckenväggen eller nedre tredjedelen av vagina. 

T2a Stadium IIA Tumören växer i övre delen av vaginan men inte i bindväven som omger 
livmodern. 

T2a1 Stadium IIA1 Tumören är mindre än 4 cm i diameter. 

T2a2 Stadium IIA2 Tumören är mer än 4 cm i diameter. 

T2b Stadium IIB Tumören växer i bindväven som omger livmodern. 

T3 Stadium III Tumören är utbredd till bäckenväggen eller nedre delen av vaginan. 
Tumören hindrar normalt urinflöde eller påverkar njurar. 
Lymfkörtelmetastaser i eller ovanför bäckenet. 

T3a Stadium IIIA Tumören har nått nedre delen av vagina men inte bäckenväggen. 

T3b Stadium IIIB Tumören har nått bäckenväggen och/eller hindrar normalt urinflöde eller 
påverkar njurar.  

TXN1 Stadium IIIC Lymfkörtelmetastaser i eller ovanför bäckenet (inklusive mikrometastaser) 
oavsett tumörstorlek och utbredning. 

  Stadium IIIC1 Enbart lymfkörtelmetastaser i bäckenet. 

  Stadium IIIC2 Lymfkörtelmetastaser ovanför bäckenet. 

T4 Stadium IV Tumören är utbredd utanför lilla bäckenet och/eller växer in i urinblåse- 
eller rektalslemhinnan. 

T4a Stadium IVA Tumören växer in i intilliggande organ. 

T4b Stadium IVB Metastaser i organ utanför bäckenet. 
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