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Rutiner för exkludering från 
gynekologisk cellprovskontroll

Bakgrund

Alla med kvinnligt personnummer som är folkbokförda i Jämtland/Härjedalen 
kallas från 23–64 års ålder till gynekologisk cellprovskontroll (GCK). Om det 
senaste cellprovet togs före 64 års ålder skickas ytterligare en kallelse upp till 
70 års ålder. I vissa fall bör dock personer inte kallas till cervixscreening. 
Nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention anger två 
huvudorsaker till exkludering från kallelse; 1) egen skriftlig begäran, och 2) 
avsaknad av livmoderhals, till exempel på grund av total hysterektomi. 
Ytterligare ett skäl är genomgången strålbehandling mot lilla bäckenet, då 
cellprovtagning inte är meningsfull. 
Personer som behandlats för HSIL eller AIS ingår i Kontrollfil efter behandling 
och kallas till GCK vart 3:e år oavsett ålder. Det innebär att kontrollerna 
fortsätter upp till hög ålder tills personen, i samråd med provtagande 
barnmorska pga svårigheter med provtagning, beslutar att avsluta dem. 
Exkludering görs på GCK-kansliet genom att individen sätts upp på 
kallelsesystemets ”spärrlista”. 

Rutiner för exkludering

I nedanstående fyra situationer ska GCK-kansliet meddelas skriftligen att 
kallelse till GCK ska upphöra och personen få bekräftelse/informationsbrev 
(samtliga återfinns i slutet av detta dokument):

1. Person som genomgår total hysterektomi eller strålbehandling mot lilla 
bäckenet, eller som saknar livmoderhals av annan orsak
1.1. Behandlande läkare informerar personen och fyller i blankett A1. 

om upphörande av GCK-kallelse och skickar den till GCK-kansliet. 
1.2. GCK-kansliet exkluderar individen och skickar bekräftelsebrev B1.

2. Person som har fått kallelse till GCK och som uppger att livmodern är 
bortopererad eller vars livmodertapp inte kan ses vid undersökning
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2.1. Vårdgivare skriver remiss till Kvinnosjukvården alternativt fyller i 
blankett A2 med frågeställning om upphörande av GCK efter 
hysterektomi.

2.2. Läkare inom Kvinnosjukvården beslutar om personen ska 
exkluderas eller inte.
a. Vid total hysterektomi exkluderas individen och läkare på 

Kvinnosjukvården fyller i blankett A1 om upphörande av GCK-
kallelse och skickar den till GCK-kansliet. GCK-kansliet exkluderar 
individen och skickar bekräftelsebrev B1.   

b. Vid subtotal hysterektomi skickas informationsbrev B2 direkt 
från Kvinnosjukvården om fortsatt kallelse. 

3. Person som är i Kontrollfil efter behandling och önskar avsluta GCK på grund 
av svårigheter att genomföra provtagningen med tanke på hög ålder 
och/eller funktionsnedsättning 
3.1. Beslut tas i samråd med provtagande barnmorska som fyller i 

blankett A3 och skickar den till GCK-kansliet.
3.2. GCK-kansliet exkluderar individen och skickar bekräftelsebrev B3.   

4. Person som begär att inte kallas till GCK
4.1. Vårdgivaren ger information muntligt och skriftligt; personen får 

informationsblad C1 ”Information om den gynekologiska 
cellprovskontrollen och om begäran att inte bli kallad” och blankett A4 
för begäran att inte kallas till GCK (dessa båda ligger sist i detta 
dokument). 

4.2. Personen fyller i blankett A4 och skickar den med underskrift till 
GCK- kansliet. 

4.3. GCK-kansliet exkluderar individen i 10 år och skickar 
bekräftelsebrev B4. 

Inkomna blanketter sparas i original på Klinisk patologi/GCK-kansliet.
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                                                                                                                                                                    A1                                                                                                                                                               

Meddelande om upphörande av kallelse till gynekologisk 
cellprovskontroll

Personnummer                           Namn

Ovanstående patient har:

☐ genomgått total hysterektomi 
☐ genomgått strålbehandling mot lilla bäckenet 
☐ ingen livmoderhals av annan orsak än operation 

        
Kallelse för gynekologisk cellprovskontroll kan därför upphöra.
Enhet                                  Sjukhus                                          Dagens datum

Med vänlig hälsning
Namn                                                                         Titel

Ifylld blankett med kryss i någon av ovanstående rutor sänds till kallelsekansliet för 
gynekologisk cellprovskontroll i patientens hemregion, med adress enligt nedan.
Västerbotten: Klinisk patologi/GCK-kansliet, Norrlands universitetssjukhus, 

901 85 Umeå                                                              
Jämtland/Härjedalen: Klinisk patologi/GCK-kansliet, Östersunds sjukhus, 831 83 

Östersund
Norrbotten: GCK, Sunderby sjukhus, 971 80 Luleå
Västernorrland: Sundsvalls sjukhus, gynekologisk cellprovskontroll, 851 86 

Sundsvall
 Regionens GCK-kansli meddelar patienten brevledes. /  Utfört  ☐   Datum                     Sign
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□ Exkluderas från GCK (har ingen livmodertapp) (GCK-kansliet meddelar kvinnan)
□ Patienten kan inte exkluderas från GCK (har kvar livmodertappen) (Gyn. 

Mottagningen meddelar kvinnan)
□ Data saknas. Innan patienten kan exkluderas från kontroll måste efterforskning av uppgifter ske av 

ansvarig läkare på GCK-kansliet.

Datum Namn på ansvarig bedömare (läkare) Enhet

A2

Förfrågan till:
Gynmottagningen, Östersunds Sjukhus

Angående upphörande av gynekologisk 
cellprovskontroll efter hysterektomi

Namn: _  

Personnummer:  

☐ Livmodertappen kan ej ses vid undersökning 
och/eller patienten uppger att hon är 
hysterektomerad vid

(sjukhus)  

(tidpunkt)  

□
Kvinnan lämnar sitt godkännande till att 
ansvarig läkare kontrollerar uppgifter om 
operation

Datum Namn Enhet

Efter bedömning av läkare på Kvinnosjukvården:

Ifylld blankett med kryss i någon av ovanstående rutor för att avgöra om kvinnan kan/inte kan
exkluderas från GCK. Om kvinnan skall exkluderas sänds blanketten till GCK-Kansliet, Klinisk 
Patologi, Östersunds sjukhus om pat ej skall exkluderas pga att hon har livmodertappen kvar 
skickas brev till pat direkt från Kvinnosjukvården.

Gyn. Mottagningen alt. GCK-kansliet meddelar patienten brevledes. / 
Utfört □ Datum: Sign:
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A3
Önskan om att exkluderas från kallelsesystemet och därmed 
upphöra med gynekologisk cellprovskontroll

Namn:_____________________________________________

Personnummer:______________________________________

önskar inte längre kallas för cellprovtagning i kontrollfil efter behandling
på grund av svårigheter att genomföra provtagningen med tanke på ålder och/eller 
funktionsnedsättning.

Datum    

                                 
Vårdgivarens namn/titel

                                              

Blanketten skickas för kvinnor boende i Region Jämtland/Härjedalen till: 

Marlena Hammer
Klinisk patologi/GCK-kansliet
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

Regionens GCK-kansli meddelar patienten brevledes. / Utfört  ☐     Datum                 Sign
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B1
Östersund 202X-XX-XX

Till:
Namn                                                                       personnummer

Information om upphörande av gynekologisk 
cellprovskontroll 

Regionens kansli för Gynekologisk cellprovskontroll har fått information om att 
du saknar livmoderhals på grund av operation eller av annan orsak, eller att du 
har genomgått strålbehandling. 

Du kommer därför inte längre att kallas till gynekologisk cellprovskontroll i 
Region Jämtland/Härjedalen.

Har du frågor är du välkommen att ringa barnmorska på kvinnosjukvården 
063-153711.

Spara detta brev
Om du flyttar från region Jämtland/Härjedalen kan du behöva dessa uppgifter 
för att inte kallas till provtagning i din nya region.

Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, biobankslagen samt 
information på andra språk, kan du besöka www.1177.se/cellprov.

Med vänlig hälsning

Kansliet för Gynekologisk cellprovskontroll 
Region Jämtland/Härjedalen

http://www.1177.se/cellprov
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B2
Östersund 202X-XX-XX
Till:

Namn                                                                         personnummer
     
Efterforskning har visat att din livmoder har avlägsnats vid operationen 
(datum)                       vid                                  sjukhus, men att livmoderhalsen är 
kvar.

Du kommer därför att bli fortsatt kallad till gynekologisk cellprovskontroll. 

Alla med kvinnligt personnummer kallas från 23 till 64 års ålder. Om det 
senaste cellprovet togs före 64 års ålder kan du bli kallad upp till 70 års ålder. 
Om du har behandlats för cellförändringar och ingår i en särskild kontrollgrupp 
fortsätter du att kallas livet ut. 

Regelbunden cellprovtagning ger ett starkt skydd mot cancer i livmoderhalsen. 
Risken minskar med mer än 90 procent.

Har du frågor är du välkommen att ringa barnmorska på kvinnosjukvården 
telefon 063-153711.

Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, biobankslagen samt 
information på andra språk, kan du besöka www.1177.se/cellprov.

Med vänlig hälsning,

Sekreterare Kvinnosjukvården, Region Jämtland/Härjedalen

http://www.1177.se/cellprov
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B3
Östersund 2021X-XX-XX

Till:
Namn                                                                         personnummer

Information om upphörande gynekologisk cellprovskontroll 

Regionens kansli för Gynekologisk cellprovskontroll har fått information om 
ditt önskemål att avstå från fortsatt cellprovtagning från livmoderhalsen på 
grund av svårigheter att genomföra provtagningen.  
Du kommer därför inte längre att kallas till gynekologisk cellprovskontroll i 
Region Jämtland/Härjedalen.

Om du önskar återgå till cellprovskontrollen så meddelar du bara detta till 
kansliet för Gynekologisk cellprovskontroll. Du kommer då att inbjudas för 
prov igen vart tredje år. 

Har du frågor är du välkommen att ringa barnmorska på kvinnosjukvården 
telefon 063-153711.

Spara detta brev

Om du flyttar från region Jämtland/Härjedalen kan du behöva dessa uppgifter 
för att inte kallas till provtagning i din nya region.
Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, information på andra språk, 
eller biobankslagen kan du besöka www.1177.se/cellprov. 

Med vänlig hälsning

Kansliet för Gynekologisk cellprovskontroll Region Jämtland/Härjedalen

http://www.1177.se/cellprov
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B4
Östersund 2021-XX-XX
Till:
Namn                                                                         personnummer

Information om upphörande av 
gynekologisk cellprovskontroll 
Du kommer inte längre att kallas till gynekologisk cellprovskontroll 
i Region Jämtland/Härjedalen, enligt ditt önskemål 
___________________(datum). 

Informationen sparas i 10 år. Därefter kommer du åter att erbjudas 
möjlighet att gå på gynekologiska cellprovskontroller. 
Vill du då fortfarande inte bli kallad till gynekologisk 
cellprovtagning ombeds du meddela regionens kansli för 
Gynekologisk cellprovskontroll.  
Om du någon gång under de 10 åren ångrar dig och åter önskar 
bli kallad till gynekologisk cellprovskontroll, meddela kansliet för 
Gynekologisk cellprovskontroll. Du kommer då åter att kallas 
enligt screeningprogrammet. 
Har du frågor är du välkommen att ringa barnmorska på 
kvinnosjukvården 063-153711.
Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, information på 
andra språk eller biobankslagen kan du läsa på 
www.1177.se/cellprov.

Med vänlig hälsning,

Kansliet för Gynekologisk cellprovskontroll, Region 
Jämtland/Härjedalen

http://www.1177.se/cellprov
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A4

Blankett för begäran om att inte kallas till gynekologisk 
cellprovtagning

Namn: ..................................................................................................................

Personnummer: ...................................................................................................

Jag önskar inte bli kallad till den gynekologiska cellprovskontrollen. 
Jag är medveten om de risker detta kan innebära för min hälsa. 
Jag förstår att jag när som helst kan återkalla detta beslut genom att ta kontakt 
med kallelsekansliet och i så fall igen bli kallad regelbundet.
Jag kommer om 10 år att få ett nytt erbjudande om provtagning förutsatt att jag 
ej passerat åldersgränsen för cellprov. 

Ort: ……………………………………………………………………………………

Datum: ...............................................................................................................

Underskrift: ………………………………………………………………………..

Namnförtydligande: ……………………………………………………………

Blanketten skickas till:
Marlena Hammer
Klinisk patologi/ GCK-kansliet
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund 
Tel 063-153395
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C2
Information till dig som ej önskar fortsatt bli kallad till 

gynekologisk cellprovskontroll

I Sverige erbjuds kvinnor 23–64 år regelbunden gynekologisk 
cellprovskontroll. Syftet är att hitta eventuella förstadier till 
livmoderhalscancer, behandla dessa och förhindra att de utvecklas 
till cancer. Provtagningen är frivillig.

Regelbunden cellprovtagning ger ett starkt skydd mot cancer i 
livmoderhalsen. Risken minskar med mer än 90 procent.

Om du av någon anledning inte vill bli kallad till gynekologisk 
cellprovskontroll kan du skriftligen begära detta genom att fylla i 
”Blankett för begäran om att inte kallas till gynekologisk 
cellprovtagning” och skicka in den till kansliet för Gynekologisk 
cellprovskontroll. Du blir då inte kallad under de närmaste 10 åren.

Du kan under denna tid när som helst begära att åter bli kallad till 
gynekologisk cellprovskontroll. Du kommer då att kallas igen enligt 
screeningprogrammet.

Efter 10 år kommer du åter att erbjudas möjlighet att gå på 
gynekologiska cellprovskontroller, förutsatt att du inte passerat 
åldersgränsen för cellprov. Vill du då fortfarande inte bli kallad till 
cellprovtagning ombeds du meddela regionens kansli för 
Gynekologisk cellprovskontroll.

Har du frågor är du välkommen att ringa barnmorska på 
kvinnosjukvården 063-153711.

Vill du veta mera om cellprover, cellförändringar, information på 
andra språk eller biobankslagen kan du besöka www.1177.se.

Med vänlig hälsning,

Kansliet för Gynekologisk cellprovskontroll, Region 
Jämtland/Härjedalen                                                                                                                                                                 

http://www.1177.se/

