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Regionala Riktlinjer för Uppföljning av avvikande 

Gynekologisk Cellprovskontroll i Region Skåne 

samt förslag till brevsvar (i Melior) inom Region Skåne i flödesscheman hämtade ifrån 

Nationell Vårdprogrammet för Cervixcancerprevention. 

 

Screening/GCK Barnmorskemottagningar respektive Kvinnokliniker 

 

Kvinnor remitteras till uppföljande enhet enligt flödesscheman nedan.  

 

Blå box är fynd/tillstånd. Grön box är åtgärd. Komma (,) i ruta betyder “och”. Ex. “HPV pos, Cyt ASCUS el. LSILcyt” betyder “HPV-analys är 

postitiv och cytologisk analys visar ASCUS eller LSILcyt”. 

 

 

Handläggning vid kvinnor 30-70 år 

Primär screeningmetod: vaginal HPV-test. Vid HPV positivitet: kallelse av kvinnan till 
barnmorskemottagning inom 3 månader för cellprov från cervix.  

Labmedicin svarar via datasvar normalt cellprov vid HPV negativ (Svarsbrev A) och svar till kvinnor 
med HPV pos + cyt negativt (Svarsbrev B); kvinnor med HPV pos + cyt negativt läggs i ”kontrollfil 
HPV” varvid de kallas till cellprov efter 3 år respektive 1,5 år vid HPV 16/18-45 positivitet.  

ASCUS/LSIL med HPV neg. kallas för cellprov inom GCK inom 3 år (Svarsbrev D, Labmedicin).   

 

 

Flödesschema 2: Kvinnor 30 t.o.m. 70 år 

  

 

 

Svarsbrev B skickas 

från Labmedicin 

4

 

 

 

  

Vid normal cytologi: 

Om HPV 16 eller 18 

kallas pat efter 18 

mån, övriga HPV 

pos efter 36 mån 
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Kvinnor 30-70 år, primäranalys av HPV, HPVneg 
Nytt prov efter 3 år 30-49, var 5 år 50-64 med omkallelse upp till och med 70 år 

Kvinnor 30-70 år, primäranalys av HPV, HPVpos 
Triage med cytologi som reflextest- om cytologisk avvikelse till kolposkopi 

Kvinnor 30-70 år, primäranalys av HPV, pos HPV 
Triage med cytologi: neg. cytologi, s. flödesschema ↓ 

Primär Analys HPV Triage cytologi Åter Var kontroll 

HPV pos neg GCK: 
-om HPV 16 eller 
18 kallas pat efter 
18 mån 
-övriga HPV pos 
efter 36 mån 
”kontrollfil HPV” 

GCK 
Denna grupp har inga 
cellförändringar men 
förhöjd risk för 
dysplasi=screeningprov av 
kvinnor med förhöjd risk 

Uppföljande HPV-prov 
efter 1.5 år (HPV  16 
eller 18)  eller 3 år 

Neg 
 
 
 

 GCK 3 eller 5 år 
 
 

 

Uppföljande HPV-
prov efter 1.5 år 
(HPV 16 eller 18) 
eller 3 år.  
 
 

Pos.  
 
=Två HPV 
positiva 
prov/HPV-
persistens 
 
(oavsett HPV-
tidigare HPVtyp) 

Cytologi utförs 
reflexmässigt som 
hjälp till 
kolposkopist 

Kolposkopi inom 3 
mån 

Till uppföljande enhet 
Brev 4J 

 

 

Handläggning vid kvinnor 23-29 år 

Normalt cellprov - åter till GCK 

Primär screeningmetod: vaginal HPV-test. Vid HPV positivitet: kallelse av kvinnan till 

barnmorskemottagning inom 3 månader för cellprov från cervix, detta cellprov gäller ang. HPV-

status.  

avvikande cytologi inom GCK 

Flödesschema 1: Kvinnor 23–29 år 
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OBS i Region Skåne reflextestas alla med cytologiska avvikelser under 30 år att med HPV-analys oavsett cytologisk diagnos. 

Kvinnor 23-27 år, primäranalys av cytologi, vid ASCUS/LSIL 
Triage med HPV som reflextest 

Primär Analys Cytologi Triage HPV Åter Var 

GCK Cytologi 
 

ASCUS/LSIL Neg 
 

GCK 3 år, till kontrollfil GCK 

GCK Cytologi ASCUS/LSIL pos Cytologi inom 4 mån 
efter indexprovet 

Uppföljande enhet 
Nytt cellprov för cytologi: 
 
-Om neg cytologi åter GCK; 
-Om cyt ASCUS/LSIL och neg HPV: GCK  
-Cyt pos+HPV pos. till kolp inom 3 mån 

 

Kvinnor 28-29 år, primäranalys av cytologi, vid ASCUS/LSIL 
Triage med HPV som reflextest 

Primär Analys Cytologi Triage HPV Åter Var 

Cytologi 
 

ASCUS/LSIL neg GCK 3 år GCK 

Cytologi 
 

ASCUS/LSIL pos Kolposkopi, inom 3-4 månader 
efter indexprovet 

Uppföljande enhet 

 

 

Kvinnor 23-29 år, primäranalys analys av cytologi, vid HSIL, ASC-H i cytologi, körtelcellsförändringar (AGC=atypical glandular cells), 
atypi i cell av oklar/annan celltyp/AIS (adenocarcinoma in situ) 
 

Primär Analys Cytologi Triage HPV Åter Var 

Cytologi 
 

-HSIL/ASC-H, 
-AGC 
-AIS   
-atypi i cell av 
oklar/annan celltyp 

Analyseras som stöd för 
kolposkopist. HPV 16,18/45 eller 
övriga HPV svaras ut 

Kolposkopi inom 3 
månader efter 
indexprovet 

Uppföljande enhet 

5 

4 
D 

Eller ASCUS/LSIL+HPV 

neg  1, 1E eller 1F  

4 

4 
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Handläggning av övriga avvikelser Kapitel 13.1-5 

Ej bedömbar cytologi, både vid primärscreening cytologi och cytologi i triageanalys vid positiv HPV. 

Primär Analys HPV cytologi Åter Var 

Första gången, ej 
bedömbart prov 
cytologi 

 Ej bedömbart Nytt GCK-prov GCK 

Andra gången, ej 
bedömbart prov 
cytologi 

 Ej bedömbart prov, 
andra gången i rad 

Kolposkopi inom 3 
mån 

Uppföljande enhet 

 

Ej bedömbart HPV 

Primär Analys HPV cytologi Åter Var 

HPV  Ej bedömbart  Kallelse till ny GCK GCK 

 

Endocervikala celler saknas hos kvinna i kontrollfil efter behandling/konisering/tidigare histologisk 

verifierad HSIL 

Primär Analys HPV cytologi Åter Var 

Endocervikala 
celler saknas första 
gången ↓ 

neg Endocervikala celler saknas Kallelse till ny GCK-
kontroll  

GCK 

Endocervikala 
celler saknas andra 
gången: dvs GCK-
kontroll efter 3 år 

neg Endocervikala celler saknas Kolposkopi inom 3 
mån 

Uppföljande enhet 

 

HPV-persistens + neg. cytologi (inom GCK ”kontrollfil HPV pos”) 

Gäller kvinnor >30. Kontroll inom GCK efter 1,5 år (HPV 16 eller 18) eller 3 år (övrig HPV): 

Primär Analys HPV cytologi Åter Var 

Uppföljande prov Persisterande 
positivt HPV prov 
oavsett tidigare 
HPV typ. 

Oavsett cytologi-
svar 
 
 

Kolposkopi inom 3 
mån 

Uppföljande enhet, 
Brev 4 J 
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15.KOLPOSKOPI OCH UTREDNING AV AVVIKANDE CELLPROV 

     (Utredning på uppföljande enhet) 

 

Tabell 2. Swedescore vid kolposkopi 

Poäng  0  1  2  

Acetoupptag  0 eller transparent  Slöjigt  Stearinfläck  

Kanter  0 eller diffusa  Oregelbundna, flikiga, 

skarpa. 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 endo-cervikalt oavgränsbar  

Jodupptag  Brunt  Svagt gult eller spräckligt  Kanariegult  

 

8–10 poäng talar för HSIL. ≤ 4 poäng talar mot HSIL. 

 

1 

35 33 

1E2 (HPV pos) 

eller 34 (HPV 

neg., cytologi 

avvikande) 

A 36 
36 

(inom GCK), gäller även histol. verifierad HSIL i px 

som inte koniserades) 
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15.5.1 Cytologiska analysen visar: LSILcyt eller ASCUS Rekommendationer  

 

• Kolposkopi utförs 3–4 månader efter indexprovet för kvinnor över 27 år. (GRADE ++25) Nytt cellprov 

bör tas.  

• Kolposkopi utförs inom 6 månader från indexprovet för kvinnor 23–27 år om andra provet visar LSIL 

eller ASCUS/pos HPV.  

• Om utredningen utfallit normalt, inklusive cytologisk analys, släpps patienten till GCK. Detta sker 

även om hon är negativ för HPV och har ASCUS eller LSILcyt i den cytologiska analysen. Om kvinnan 

är fortsatt HPV-positiv och har normal cytologi och har fyllt 30 kvarstår hon i Kontrollfil HPV-positiva. 

Om hon är positiv för HPV och cytologin visar ASCUS/LSILcyt tas nytt cellprov (analyserat för cytologi 

och HPV) av primär uppföljande mottagningen efter 1 år. (GRADE +flödesschema 4.) 27). Om proverna 

då är normala släpps patienten från mottagningen och återgår till GCK. Om HPV-analysen är positiv 

och cytologin normal tas nytt HPV-analys på primär uppföljande mottagningen efter ytterligare 18 

månader. Vid HPV positiv efter 18 månader till kolposkopi oavsett cytologi. 

• Om px inte tas vid avvikande kolposkopifynd bör detta motiveras i journalen.  

 

Flödesschema 4: Cytologiska analysen visar LSILcyt/ASCUS varvid biopsi tas eller behandling sker. 

 

 

17 

17 16 

15 

eller 

15 a: 

HPV 

16/18: 

18 

mån 

4 
4E 

4 

1E om HPV pos 

4F om HPV neg 

1G: HPV 16/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

4F 

1F2 

1E2 

1 el 1F 

Brev 21:  

PAD svar efter konisering 

cellförändringar (oavsett 

radikalitet) 

Kontroll-cellprov+HPV test 

efter 6 månader hos 

barnmorska uppföljande 

enhet/koniserande enhet 

Om cancer individuell 

handläggning 
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15.5.2. Analysen visar: persistent HPV-infektion med normal cytologi 

Flödesschema 5: Persisterande HPV-infektion >18månader.  

Diskrepans mellan px och kolposkopi ska värderas särskilt. Schemat förutsätter adekvat kolposkopi med TZ typ 1 
eller 2. Se text i vårdprogram. 

 

 

 

 

 

 

15 el. 15a: HPV 

16/18 (18 mån) 
17 1 

Brev 21:  

PAD svar efter konisering 

cellförändringar (oavsett 

radikalitet) 

Kontroll-cellprov+HPV test 

efter 6 månader hos 

barnmorska uppföljande 

enhet/koniserande enhet 

Om cancer individuell 

handläggning 
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15.5.3. Cytologiska analysen visar: HSIL eller ASC-H 

Flödesschema 6: Cytologiska analysen visar HSILcyt eller ASC-H  

Diskrepans mellan px och kolpo ska värderas särskilt. Schemat förutsätter fullständig kolposkopi med TZ typ 1 eller 
2. Se text i vårdprogram.  

 

 

 

17 

  17 16 

15 

1 el 1F 

1 1E2 

4 1F2 

Brev 21:  

PAD svar efter 

konisering 

cellförändringar 

(oavsett radikalitet) 

Kontroll-cellprov+HPV 

test efter 6 månader 

hos barnmorska 

uppföljande 

enhet/koniserande 

enhet 

Om cancer individuell 

handläggning 

 

18 
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15.5.4 Cytologiska analysen visar: (Misstanke om) Skivepitelcancer   

Rekommendationer  

• Kolposkopi ska utföras utan dröjsmål  

• Om excision är lämplig att göra och kan utföras direkt bör sådan göras, annars multipla px  

 

15.5.5 Cytologiska analysen visar: Körtelcellsatypi eller Atypi i celler av 

oklar/annan celltyp  

Rekommendationer  

• Kolposkopi inom 3 månader från indexprov oavsett HPV-status.  

• Biopsier tas från TZ och från endocervix tas prov med cytologi eller curette, även om kolposkopifyndet är 

negativt. Är kvinnan över 40 år rekommenderas ultraljud och endometriebiopsi.  

• Om fynden är normala görs förnyad kolposkopi och ny endocervikal provtagning efter 1 år. Därefter cellprov 

med analys för cytologi och HPV efter 1 år. 

Om kolposkopifynden är normala och normalt PAD eller LSIL görs förnyad kolposkopi och ny endocervikal 

provtagning efter 1 år. Därefter cellprov med analys för cytologi och HPV efter ytterligare 1 år och därefter 

efter 2 år, lämpligen av dysplasibarnmorska i kolposkopiteamet. Om normala prover efter 2 år, åter till GCK.  

 

Flödesschema 7: Cytologiska analysen visar: Körtelcellsatypi (ej AIS) eller Atypi i celler av oklar/annan 

celltyp 

 

17 

17 
16 

18 

18 

4 eller 1E2 31 

32 
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Uppföljning på VS mottagningen om kolposkopi efter 12 månader och allt är normalt. 

Patienten bevakas till VS mott 12 månader efter, för nytt VS prov + HPV test (dubbeltest). Vid HPV 

neg och cytologi neg. Brev 32.  

Patienten skall då bevakas ytterligare en gång till VS mott 12 månader efter nytt VS prov + HPV test 

(dubbeltest). Är allt normalt då skall patienten åter till GCK. Brev 31. 

Vid något avvikande skall patienten åter till kolposkopi!  

 

Uppföljning på gynmottagning för att utesluta kvarstående dysplasi  

Behandlingskontroll efter konisering/hysterektomi 

• Efter behandling av skivepiteldysplasi:  
 Cellprov tas med analys av HPV och cytologi (dubbelanalys) 6 månader postoperativt. 

(GRADE ++++1)  

• Efter behandling av adenocarcinoma in situ (AIS):  
 Cellprov tas med analys av HPV och cytologi (dubbelanalys) vid 6 månader och 18 

månader postoperativt. (GRADE +2) 

• Uppföljningsproven tas lämpligen av barnmorska.  
 Om endocervikala celler saknas i uppföljningsprovet ska cellprovet tas om. 

• Efter hysterektomi pga. dysplasi  
 Cytologprov med dubbelanalys från vaginaltoppen efter 6 månader. (GRADE +3)  

 
Utfall av behandlingskontroll efter konisering 

•  

• Vid negativ HPV och normal cytologi 
 Kvinnan remitteras till Kontrollfil efter behandling.Brev 31 (skivepitelavvikelse och 

2:a provet efter AGC4/AIS5) eller brev 32 (AGC/AIS) 

• Vid negativ HPV och ASCUS/LSILcyt  
 Kontroll med ny dubbelanalys inom ytterligare 6 månader. Vid avvikelse i andra 

dubbelanalysen efter behandling kallas patienten för kolposkopi. Brev 33 

• Vid negativ HPV och HSILcyt/ASC-H 
 Kolposkopi inom 3 månader efter att provet togs. Ny dubbelanalys. Biopsi av synliga 

förändringar. Brev 34. 

• Vid positiv HPV och normalt cellprov 
 Kontroll med ny dubbelanalys inom ytterligare 6 månader. Vid avvikelse kallas 

patienten för kolposkopi. Brev 35. 

• Vid positiv HPV och ASCUS/LSILcyt/HSILcyt  
 Kolposkopi inom 3 månader efter att provet togs. Ny dubbelanalys. Biopsi av synliga 

förändringar. Brev 36. 
 

 

 
1 Beträffande att tillägg av HPV test i uppföljningen ökar säkerheten; flertal konsistenta observationsstudier med stark effekt 
2 Expertbedömning 
3 Expertbedömning 
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Efter behandling av adenocarcinoma in situ (AIS) eller Atypical glandular cells (AGC):  

Cellprov tas med analys av HPV och cytologi (dubbelanalys) vid 6 månader postoperativt. Vid negativ 

HPV och normal cytologi tas ny dubbelanalys efter 12 månader på VS mott. Brev 32. Om negativ 

HPV och normal cytologi återgår kvinnan till Kontrollfil. GCK.  Brev 31 

Om endocervikala celler saknas i uppföljningsprovet ska cellprovet tas om! 

4 AGC= Atypical glandular cells  5 AIS= Adenocarcinoma in situ 

 

Uppföljning efter hysterektomi 

Kvinnor som genomgått hysterektomi som behandling för höggradig dysplasi har en risk för framtida 
insjuknande i vaginalcancer. Emellertid finns det osäkerhet kring värdet av långtidsuppföljning i 
denna grupp för att förebygga vaginalcancer och data saknas i stort sett helt.  

Behandlingskontroll med cellprov från vaginaltoppen, med dubbelanalys, är motiverad och 
rekommenderas ske 6 månader efter hysterektomin. Ansvaret för denna uppföljning ligger på 
opererande klinik. Dessa kvinnor bör vid normal dubbelanalys (HPV och cytologi) avföras från 
screeningprogrammet i likhet med övriga totalt hysterektomerade. Brev 41 skickas till kvinnan och 
kopia går till Kallelsekontoret (Labmedicin Region Skåne) om att kallelser till gynekologisk 
cellprovkontroll upphör. 

Alla kvinnor som genomgår total eller radikal hysterektomi där cervix/portio tagits bort ska inte kallas 
till cellprov inom den organiserade gynekologiska cellprovkontrollen utan meddelande till 
kallelsekontoret ska skickas och meddelande om detta skickas till kvinnan (brev 51). 

 

HPV-vaccination efter behandling med konisering bör diskuteras 

Det finns flera publikationer och tre meta-analys som visar att HPV-vaccination efter konisation 
avsevärt minskar risken för förnyade cellförändringar. Hos vaccinerade kvinnor under 25 år var 
relativa risken för ny HSIL 0,47 (95% -CI (0,28 - 0,80) och kvinnor i högre ålder var relativa risken 0,52 
(95% -CI 0,41 - 0,65). Resultaten för HPV 16/18 positivt CIN2+ visade en riskreduktion till 0,37 (95% KI 
0,17–0,80) (Jentschke 2020). Det finns ytterligare två meta-analyserna som visar att det finns en 
signifikant minskning för upprepad dysplasirisk (RR 0,4 med ca 4000 inkluderade vaccinerade 
kvinnor) efter HPV vaccinering (Lichter et al 2020, Di Donato et al 2021). 

Litteraturen tyder på att vaccination i samband med behandling bör övervägas och diskuteras med 
patienten speciellt om fertilitetsönskan finns. Observera att vaccinationen är profylaktisk mot andra 
HPV typer och inte terapeutisk. HPV-vaccin ingår inte i den nationella läkemedelssubvention. 

 

 

Författare:   

 Huvudförfattare Prof. Dr.  Christer Borgfeldt,  Överläkare KK SUS 
 
Revision: Inga Schmundt, Bitr. överläkare KK SUS 


