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Flödesschema 1: Övergångs PM
Cytologi är primärscreening (Alla åldrar)
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Cytologi är primärscreening (Alla åldrar)

1. Inom 4 mån från indexprovet till dysplasi BM.
2. Kolposkopi inom 6 mån från allra 1:a indexprovet. 
3. Kolposkopi 3-4 mån från allra 1:a indexprovet. Se Flödesschema 

nr. 4. 
4. HSIL cyt: Ej HPV-reflextest. Kolposkopi inom 3 mån från 

indexprovet. Se flödesschema nr. 6. 
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Flödesschema 4: GCK LSILcyt ASCUS (screeningsprov svaret)Flödesschema 4: GCK LSILcyt ASCUS (screeningsprov svaret)

1. Kolposkopi för kvinnor >27 kallas inom 3-4 mån från indexprovet 
och för kvinnor 23-27 år inom 6 mån från indexprovet.

2. Persisterande HPV-infektion, se flödesschema nr. 5. 

NVP kapitel 15.5.1

1. Kolposkopi för kvinnor >27 kallas inom 3-4 mån från indexprovet 
och för kvinnor 23-27 år inom 6 mån från indexprovet.

2. Persisterande HPV-infektion, se flödesschema nr. 5. 

NVP kapitel 15.5.1



Flödesschema 5: 
Kolposkopi vid persisterande HPV-infektion - 2,5 år 
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Kolposkopi vid persisterande HPV-infektion - 2,5 år 

1. Flera biopsier bör tas, även vid normal kolposkopi. Vid ofullständig kolposkopi
(TZ 3) bör excision göras, oavsett kvinnans ålder.
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Flödesschema 6: GCK visar på HSILcyt eller ASC-HFlödesschema 6: GCK visar på HSILcyt eller ASC-H

1. Flödesschemat förutsätter fullständig kolposkopi med TZ typ 1 eller 2. Vid 
ofullständig kolposkopi (TZ 3) bör excision göras, oavsett kvinnans ålder.

2. Behandlingen kan utföras utan biopsi om det kolposkopiska fyndet 
överensstämmer med HSIL, ex Swedescore >8.
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Flödesschema 7: GCK cytologi visar Körtelcellatypi (ej AIS) 
eller Atypi av oklar/annan celltyp

Flödesschema 7: GCK cytologi visar Körtelcellatypi (ej AIS) 
eller Atypi av oklar/annan celltyp

1. Operatören bör palpera i samband med kolposkopin för att värdera om det föreligger 
makroskopisk tumör. Denna palpation ersätter inte senare ev. palpation i narkos för 
stadieindelning. Biopsin tas från TZ och från endocervix med cytologi el ev borstprov från 
endocervix, även om kolposkopi fyndet är negativt. HPV reflex test här, om HPV neg. -> 
endometriebiopsi. 

2. Vid atypi av oklart ursprung bör andra lokaler, främst tuba och ovarium, övervägas om 
utredningen inte påvisar atypi eller cancer i uterus. 

NVP kapitel 15.5.5
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1. Tänk på att alla LSIL i PAD som koniseras, ska inte följas upp utan går tillbaka till 
GCK.

2. Endocervikala celler ska föreligga vid uppföljningsprovtagning hos kvinnor som 
behandlas för dysplasi. Annars nytt cellprov till BM. 
Vid 2 prover utan endocervikala celler, remiss till förnyat prov och ev. 
kolposkopi.
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Flödesschema 9: 
Handläggning fortsatt uppföljning under graviditet

helst inom andra trimestern
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helst inom andra trimestern

Syftet med undersökningarna under graviditet är att utesluta mikroinvasivcancer.
Helst en erfaren kolposkopist! 

NVP kapitel 18.1.3
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