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REGIONALT CANCERCENTRUM SYD  

 

INTRODUKTION 

Glädjande statistik för år 2021 visar att den nationella täckningsgraden för deltagande i 
cervixcancerscreening uppgick till 85%. Det är första gången Socialstyrelsens mål för 
täckningsgrad uppnås sedan målet antogs 2009 (NkCx, https://nkcx.se/Coverage_all.htm). 
Särskilt glädjande är att täckningsgraden är över 95% i åldersgruppen 23-30 år. Med detta fina 
resultat i ryggen fortsätter arbetet med att förebygga och utrota livmoderhalscancer. 

I denna rapport finns en sammanställning av arbetet med cervixcancerprevention i region 
Blekinge, Kronoberg och Skåne för år 2021. Representanter för de olika regionerna har bidragit 
med material som sammanställts av Ulrica Stråhlman och Christer Borgfeldt. Tabeller och 
grafer är hämtade från Nationellt Kvalitetsregister för cervixcancerprevention (www.nkcx.se), 
om inget annat anges. 

 

RCC SYD 

Under året har RCC Syd hållit två regionala styrgruppsmöten. Båda genomfördes digitalt till 
följd av Covid19-pandemin med god representation från de anslutna regionerna. Löpande 
dialog med regionerna har förts under året.  

I oktober hölls en digital nationell utbildningsdag för dysplasibarnmorskor med ca 70 deltagare. 
Utbildningsdagen anordnades i samarbete mellan RCC Väst, RCC Stockholm-Gotland samt 
RCC Syd.   

RCC Syd har under året hållit föreläsningar på barnmorskeprogrammet vid Lunds universitet, 
på sjuksköterskeprogrammet vid Malmö Universitet samt vid utbildningstillfällen anordnade av 
region Skånes Kunskapscentrum Kvinnohälsa. 

Arbetet har under året letts av regional patientprocessledare Christer Borgfeldt samt 
utvecklingsbarnmorska Anna Palmstierna. Anna Palmstierna gick i pension vid årsskiftet 
2021/2022 och efterträddes av Ulrica Stråhlman. Vi på RCC Syd, och säkert hela Sveriges 
kvinnor, vill framföra ett stort tack till Anna för det fina arbete hon gjort för att förbättra 
livmoderhalscancerscreeningen genom alla år och önska henne en välförtjänt pension.  

 

  

https://nkcx.se/Coverage_all.htm
http://www.nkcx.se/
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A  

År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70 

2021 85.0 98.1 99.5 87.9 82.6 91.0 86.5 64.6 

Antal nya cancerfall 
 
Ålder: 20-85+, Kvinnor, Diagnos:171 Livmoderhals (cervix uteri), oavsett 
tumörtyp 

Region 2016 2017 2018 2019 2020 

Riket 564 574 567 556 565 

Kronobergs län 10 4 9 9 5 

Blekinge län 10 9 11 8 11 

Skåne län 65 59 76 66 64 

Socialstyrelsens statistikdatabas 2022-05-16   
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Region Blekinge 

Region Blekinge 
Klinisk mikrobiologi i Kronoberg har för region Blekinge genomfört 2655 indicerade HPV-
analyser och 6365 HPV-analyser inom screeningprogrammet. 

Under år 2021 infördes uppdelning av HPV-analys i HPV 16, HPV18 samt övrig HPV. 
Regionen är i fas med sina kallelser till screening. Som ett led i att nå ut till personer som uteblir 
från screening har material för självprovtagning av HPV skickats till personer som uteblivit från 
5 kallelser. Uppföljande enhet har kunnat erbjuda kallelse till uppföljning och behandling inom 
angivna ledtider. Under kommande verksamhetsår behöver insatser göras för att öka 
deltagandet i åldersgruppen 51-70 år. 

 

 

 
 

  

År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70 

2021 71.7 85.2 99.5 79.2 81.9 84.0 66.7 45.8 
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Region Kronoberg 
 

Verksamheten på klinisk cytologi och patologi har inte genomgått några förändringar under det 
gånga året. Svarstiderna under 2021 låg på 5,5 arbetsdagar för HPV och 1,7 dagar för cytologi. 
På klinisk mikrobiologi analyserades 2076 indicerade prov och 9512 screeningprov. I stort 
lyckades verksamheten hålla svarstiderna korta trots ett bitvis högt tryck på grund av Covid19-
pandemin. 

Pandemin har däremot satt sina spår i screeningverksamheten. Under 2020 var 
screeningverksamheten stängd mellan april-sep på grund av pandemin. Den har sedan succesivt 
öppnats i mindre skala. I snitt kallas 190 kvinnor per vecka i Växjö, vilket ger att strax under 
10 000 kvinnor kallas per år. Under 2022 behöver drygt 20 000 kvinnor kallas totalt (i Växjö 
och Ljungby). Detta kommer man inte att kunna genomföra med nuvarande 
provtagningskapacitet. Införande av självprovtagning för HPV har fördröjts i väntan på en 
systemuppgradering av Tieto. Först när denna är genomförd kommer självprovtagning att 
kunna införas. Under kommande verksamhetsår behöver insatser göras för att öka deltagandet i 
åldersgruppen 61-70 år. 

 

År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70 

2021 75.1 99.5 99.5 85.0 74.4 87.3 76.4 39.0 
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Region Skåne 
 

Totalt har 275 080 kvinnor kallats till screening i region Skåne under år 2021. På enheten för 
cytologi och klinisk mikrobiologi fortsatte utskick av självprov för HPV till kvinnor som 
uteblivit från cervixcancerscreening i 7 år eller mer. I februari 2021 infördes typning av HPV 16 
och HPV 18/45. I september 2021 infördes självprovtagning av HPV för alla åldrar som 
rutinmetod i screeningprogrammet. I samband med detta infördes en koordinatorsfunktion och 
”Rådgivning HPV” på 1177.se. En ny kontrollgrupp skapades i kallelsesystemet för att få en 
automatiskt genererad kallelse till barnmorskemottagning efter positivt självprov för HPV. En 
utmaning är att få tider till barnmorskemottagning för uppföljande provtagning efter positivt 
självtest för HPV. 

Svarstiden för HPV-analys är 4 dagar, för cervixcytologi är svarstiden 13 dagar. Totalt 
genomfördes ca 108 000 HPV-analyser. Totalt genomfördes ca 117 000 analyser av 
cervixcytologi, i denna siffra ingår även HPV analyser då denna data inte går att särskilja. 

Några av de uppföljande enheterna i regionen har inkommit med data för utredning och 
behandling av cervixdysplasi. Från Kvinnokliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö och 
Lund rapporteras om 6-9 månaders väntetid för mottagningsbesök vilket är för långa väntetider. 
Mål för verksamheten 2022 är att öka antalet besök, korta väntetiderna samt införa 
bilddokumentation på alla enheter som bedriver kolposkopi. På gynekologimottagningen på 
Landskrona lasarett erbjuds tid för kolposkopi inom 3 månader och för konisering inom 3 
veckor. På gynekologimottagningen på Helsingborgs och Ängelholms lasarett erbjuds tid för 
uppföljning och behandling inom angivna ledtider. Enheten genomförde ett kvalitetsarbete där 
följsamheten till ledtiderna för utredning och behandling av CIN2+ kontrollerades. På 
Helsingborgs och Ängelholms lasarett hade man noterat en tidigare bristande rutin för 
avregistrering från screeningprogrammet vid total hysterektomi. Med anledning av detta 
genomfördes en journalgranskning för att fånga upp personer som ej avregistrerats från år 2013 
och framåt. De personer som identifierades kunde därmed avregistreras och aviseras om 
åtgärden. De som genomgått total eller radikal hysterektomi skall via avisering till 
kallelsekontoret avregistreras från fortsatta kallelser till gynekologisk screening vilket gäller alla 
kliniker inom RCC Syd som utför nämnda operationer eller om kvinnan genomgår 
strålbehandling på grund av cervixcancer. 



 

 

År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70 

2021 90.6 94.3 99.5 85.0 90.5 91.6 89.7 88.3 
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Inför kommande verksamhetsår 
  

Projektet Utrotning av HPV och livmoderhalscancer 

 

Under år 2021 initierades projektet för utrotning av HPV och livmoderhalscancer. Alla kvinnor 
födda 1994–1999 kommer erbjudas kostnadsfri vaccination mot HPV 2022–2023 i alla 
regioner. Hittills har 15 000 kvinnor vaccinerat sig i Region Stockholm. För att uppnå utrotning 
av livmoderhalscancer behöver så många unga kvinnor som möjligt vara vaccinerade. Region 
Skåne, Kronoberg och Blekinge kommer under 2022 jobba i projektgrupper för att få till stånd 
HPV vaccination till alla unga kvinnor varvid livmoderhalscancer kommer att kunna vara 
utrotat bland unga kvinnor inom 6–7 år. 

 

Socialstyrelsens nya rekommendationer avseende screening för livmoderhalscancer 

 

I februari 2022 utkom Socialstyrelsens nya rekommendationer som i korthet innebär HPV-
baserad screening rekommenderas av 23–70 åriga kvinnor och självprovtagning med HPV 
analys anses vara likvärdigt som screeningprov. Dubbelanalysen (cytologi och HPV-analys) vid 
40-årsåldern tas bort. Femårsintervall införs i åldersgruppen 23–50 år och därefter 7 års intervall 
mellan proven. 

Nationella Vårdprogrammet för Cervixcancerprevention gick ut på remiss i mitten av april 
2022. Fastställt Vårdprogram för Cervixcancerprevention via godkännande av RCC i 
Samverkan beräknas vara klart under hösten 2022 för implementering i början av 2023. 

 

 

 

 

Årsrapporten är sammanställd av  

Utvecklingsbarnmorska Ulrica Stråhlman, RCC Syd 

Överläkare, docent Christer Borgfeldt, Regional Patientprocessledare för 
cervixcancerprevention, RCC Syd 

 

www.cancercentrum.se/syd 

 

 


