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Sammanställning av mallar för svar från gynmottagning som utreder och/eller 
behandlar avvikande cellprov. 
 Alla svar hanteras av de kliniker som utreder/behandlar avvikande cellprov. Om det finns 
standardiserade svarsbrev som täcker den kliniska situationen bör de användas. Texten kan 
redigeras och utökas för att anpassas till den enskilda patienten men bör innehålla den 
information som finns i mallen.    

BREV Fynd Information 
50 Persisterande HPV pos och Cyt neg  Besked + kallelse till kolposkopi inom  

3 mån 
6 Ej bedömbart prov inom GCK (andra gången) Besked + kallelse till kolposkopi inom  

3 mån 
8 HPVpos och ASCUS/LSILcyt Besked + kallelse till kolposkopi inom  

3-4 mån 
9 HPVpos och ASCUS/LSILcyt non 16,18/45 < 28 år Besked + kallelse cellprov barnmorska 

gynmottagning inom 3 mån 
10 HSILcyt, ASC-H, Körtelcellsatypi, Atypi i celler av oklar / 

annan celltyp 
Besked + Kallelse till kolposkopi inom  
3 mån 

10 Misstanke om skivepitelcancer, AIS, adenocarcinom, 
maligna celler av oklar/ annan celltyp  

Besked + kallelse snar handläggning 

13C Behandlingskontroll ASCUS/LSILcyt HPV neg Besked + cellprov barnmorska 
gynmottagning 6mån. 

13  Behandlingskontroll eller KEB-U  
HPV pos och Cyt -neg  
 

Besked + cellprov barnmorska 
gynmottagning 6mån. 

14C Behandlingskontroll eller KEB-U  
HSILcyt /HPVneg eller HPVpos/Cyt pos eller  
persisterande cyt-avvikelse i uppföljande prov hos 
barnmorska  

Besked + kallelse till kolposkopi 
inom 3 mån 

14P Behandlingskontroll eller KEB-U  
HPV persisterande uppföljande prov hos barnmorska 

Besked + kallelse till kolposkopi 
inom 3 mån 

21 Kolp. px u.a. HPVpos och ASCUS/LSILcyt  Besked + cellprov barnmorska 
gynmottagning 1år. 

24 HPVneg och Cyt-neg återgång till GCK Besked om provtagning inom GCK 
25 H HPVpos (Högonkogen = 16, 18/45) och Cyt-neg  

åter GCK 
Besked + information om kallelse 
till GCK inom 18 mån (K-fil HPV). 

45 HPVpos non16, 18/45 <28 år Besked + information om kallelse 
till GCK inom 5 år (ej K-fil HPV). 

46 HPVpos non16, 18/45 ³ 28 år Besked + information om kallelse 
till GCK inom 3år (K-fil HPV). 

26 HPVneg och ASCUS/LSIL Besked + åter GCK 
27_12m LSIL HPVpos  Besked + kallelse till kolposkopi 

om 1 år 
27_24m LSIL HPVpos Besked + kallelse till kolposkopi 

om 2 år 
28 HSIL/ CIN2, högonkogen (16, 18/45) under 25 år  

eller non16, 18/45 under 30 år 
Besked + kallelse till kolposkopi 
om 6 mån 

29 HSIL som ska behandlas Besked + kallelse till behandling 
(Lokal information om behandling 
bör bifogas) 

30 Kolp och px u.a efter tidigare körtelcellsatypi  
utredning nr 1 

Besked + kallelse till kolposkopi 
om 1 år 

31 Kolp och LSIL efter tidigare körtelcellsatypi  
utredning nr 1 

Besked + kallelse till kolposkopi 
om 1 år 
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32_12m Körtelcellsatypi u.a, utredning nr 2 
Behandlingskontroll AIS 6 mån u.a   
Utredning HSILcyt u.a   

Besked + kallelse till barnmorska 
gynmottagning om 1 år 

32_24m Körtelcellsatypi u.a utredning nr 3,   
 

Besked + kallelse till barnmorska 
gynmottagning om 2 år 

33 HPVpos och Cyt-neg/pos, eller HSILcyt och HPV 
neg/pos, eller Cyt-pos (efter körtelcellsatypi) 

Besked + kallelse till kolposkopi 
om 3 mån 

34 HPVneg och Cyt-neg vid behandlingskontroll  

6 mån HSIL och 18 månader AIS 

Besked + och vikten om att delta 
vid nästa provtagningstillfälle om 
3 år inom GCK – KEB-U 
Remiss till KEB-U  

35 Gravid med avvikande analys  Besked + kallelse till 
gynmottagning  

37 HPVpos självprovtagning Uteblivare Besked + kallelse till kolposkopi 
inom 3 mån 

U1-U9  Uteblir från besök på gynmottagning Ring under besöket och försök 
boka ny tid eller  
skicka brev U1-U9 enligt 
lathunden 

 
Begränsad genotypning 16, 18/45 
kapitel 13, 14, 15, 17, 19 och bilaga 8 
Screeningprov inom GCK  
Kapitel 14.2 Svarsalternativ inom GCK 

BREV Negativ HPV-analys inom GCK Information 
S1- 4.0 Negativt prov HPV (vårdgivartaget prov, 

självprovtagning ordinarie och långtidsuteblivare) 
Besked + information om värdet 
av att delta även vid nästa kallelse 
till provtagning inom GCK. 

S1 KEB-U Negativt prov HPV Besked + information om vikten 
av att delta även vid nästa 
provtagningstillfälle om 3 år. 

S1-3.0 Negativt prov HPV – region som ej erbjuder 
självprovtagning 

Besked + information om värdet 
av att delta även vid nästa kallelse 
till provtagning inom GCK. 

 
Kapitel 19 Svarsalternativ HPV-självprovtagning 

BREV Vid självprovtagning med positiv HPV-
analys GCK 

Information 

S3 Om HPV 16, 18/45  Läggs i kontrollfil HPV 16, 18/45 
 
Besked + kallelse till barnmorska 
för nytt prov inom GCK  

S3 Om HPV non16, 18/45  Läggs i kontrollfil HPV non 16, 
18/45 om ³28 år 
Besked + kallelse till barnmorska 
för nytt prov inom GCK 

S3 Om uteblir från uppföljande cellprov hos barnmorska. Besked + bokad tid hos 
barnmorska (påminnelse 1) inom 
2 månader efter 1: a uteblivandet. 
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S3 Om uteblir från påminnelse till uppföljande cellprov 
hos barnmorska. 

Besked + bokad tid hos 
barnmorska (påminnelse 2) inom 
2 månader efter 2: a uteblivandet. 

 Om uteblir från andra påminnelse till uppföljande 
cellprov hos barnmorska. 

Kvinnan återgår till GCK. 
Omkallelse ett år efter 
indexprovet (självprov HPV). 

S1 -4.0 Om HPV-negativ på uppföljande cellprov hos 
barnmorska. 

Åter till GCK enligt normal rutin 5 
eller 7 år. 

37 Vid självprovtagning för långtidsuteblivare 
HPV-positiv oavsett HPV-typ  

Besked + kallelse till utredning vid 
gynmottagning. 
Överföring till K-fil HPV. 

 
 
Bilaga 8:  Triage i GCK samt annan handläggning av avvikande prov vid laboratoriet 
Flödesschema 8: Kvinnor 23 t.o.m. 70 år HPV-analys med begränsad genotypning 16, 18/45 
Blå box är fynd/tillstånd. Grön box är åtgärd. Diskrepans mellan px och kolposkopi värderas särskilt. Schemat 
förutsätter adekvat kolposkopi med TZ typ 1 eller 2.  
Se text i vårdprogram bilaga 8

 
OBS Gravid till kolposkopi brev 35 (ej brev 8 eller 10) 
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Bilaga 8 

BREV Vid negativ triage (HPV-positiv/cyt-negativ) Information 
S4H Om HPV 16, 18/45  Besked + överföring till K-fil HPV 

16, 18/45→ kallelse till nytt prov 
efter 18 månader inom GCK. 

S4B Om HPV non16, 18/45 och ≥28 år Besked + överföring till K-fil HPV 
non 16, 18/45 
 → kallelse till nytt prov efter 3 år 
inom GCK. 

S4B <28 Om HPV non16, 18/45 och <28 år Åter till GCK enligt normal rutin  
(5 år). Ej K-fil HPV 

S1- 4.0 Om HPV-negativ vid prov efter 18 månader eller 3 år  
 
 

Åter till GCK enligt normal rutin 
(5 eller 7 år). 
För kvinnor med positivitet i flera 
grupper, fortsatt uppföljning enligt 
respektive K-fil HPV. 

 
 
 
Kap 15.5.1 Persistent HPV-infektion med normal cytologi 
 

BREV Kontrollfiler HPV (K-fil HPV) Information 
50  Om persisterande HPV-positiv vid något prov 

taget> 12 månader efter inklusion i K- fil HPV (HPV 
16, 18/45). 
 
Eller  
Om persisterande HPV-positiv vid något prov 
taget> 2,5 år efter inklusion i K- fil HPV (HPV 
non16, 18/45). 
 

Besked + kallelse till kolposkopi 
inom 3 månader. 
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Kap 15.5.1 Persistent HPV-infektion med normal cytologi 
Flödesschema 2: Persisterande HPV-infektion  
Blå box är fynd/tillstånd. Grön box är åtgärd. Diskrepans mellan px och kolposkopi ska värderas särskilt.  
Schemat förutsätter adekvat kolposkopi med TZ typ 1 eller 2.  
Se text i vårdprogram kapitel 15.5.1

 
 
 
 
 
 

BREV Vid positiv triage (HPV-positiv/cyt-positiv) Information  
8 ASCUS/LSILcyt i reflexcytologi. Besked + kallelse till kolposkopi 

inom 3–4 månader efter 
indexprovet (vid självprov gäller 
datum för registrering på labb). 
Läggs in i respektive K-fil HPV 
utifrån analysresultat och ålder. 

9  ASCUS/LSILcyt i reflexcytologi <28 år och HPV 
non16,18/45 
 
 
Om gravid snar kolposkopi 

Besked + kallelse till barnmorska 
Gynmottagning för nytt cellprov 
inom 3–4 mån efter indexprov 
(vid självprov gäller datum för 
registrering på labb). 
Ej K-fil non16,18/45 

10 Höggradig intraepitelial skivepitellesion HSILcyt, 
misstänkt höggradig skivepitellesion ASC-H, 
körtelcellsatypi, Atypi i celler av oklar/annan celltyp 

Besked + kallelse till kolposkopi 
inom 3 månader. Läggs i 
respektive K-fil HPV utifrån 
analysresultat och ålder. 

10 Misstanke om skivepitelcancer, misstanke om 
adenocarcinoma in situ (AIS) eller adenocarcinom 
eller maligna celler av oklar/annan celltyp 

Snar handläggning. 

35 Gravid oavsett ålder och typ av avvikelse Besked + kallelse till kolposkopi 
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15.10 Ledtider 
Ledtider vårdgivartaget prov inom screening (indexprov) 

Vårdgivartaget prov inom 
screening (indexprov) 

Tid >ll kolposkopi och px 
från indexprov 

Total utrednings>d från 
indexprov 

HPV-pos och 
LSILcyt/ASCUS. 

Inom 3 lll 4 månader Inom 6 månader 

HSILcyt, ASC-H, 
persisterande HPV, 
körtelcellsatypi och atypi 
av oklar celltyp. 

Inom 3 månader 

  

Inom 3 månader 

AIS/misstanke om 
adenocarcinom eller 
skivepitelcancer eller 
maligna celler av oklar typ 

Snarast inom 6 veckor  

 
 
Ledtider självprov HPV inom screening (indexprov) 

Självprov HPV 
inom screening 
(indexprov) 

Tid >ll 
barnmorska för 
cellprov från 
indexprov 

Vårdgivartaget prov 
HPVpos och atypi 

Tid >ll kolposkopi 
och px från 
vårdgivartaget prov 

Total utrednings>d 
från indexprov 
(självprov) 

HPV-pos Inom 4 veckor.    

  LSILcyt/ASCUS. Inom 3 månader. Inom 6 månader. 

  HSILcyt, ASC-H, 
persisterande HPV, 
körtelcellsatypi, och 
atypi av oklar celltyp. 

Inom 2 månader. Inom 3 månader. 

  AIS/misstanke om 
adenocarcinom eller 
skivepitelcancer eller 
maligna celler av oklar 
typ. 

Snarast inom 2–3 
veckor. 
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Kap 15.5.2 Cytologiska analysen visar LSIL-cyt eller ASCUS 
Flödesschema 3: Indexprov visar HPV-positivitet och LSILcyt eller ASCUS. 
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 positiv och cytologisk analys visar ASCUS eller 
LSILcyt”. Diskrepanser mellan cytologi, PAD och kolposkopifynd ska värderas särskilt.  
Schemat förutsätter fullständig kolposkopi med TZ typ 1 eller 2.  
Se text i vårdprogram kapitel 15.5.2
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15.5.3 Cytologiska analysen visar HSILcyt eller ASC-H 
Flödesschema 4: Cytologiska analysen visar HSILcyt eller ASC-H  
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”. Diskrepans mellan px 
och kolposkopi ska värderas särskilt. Schemat förutsätter fullständig kolposkopi med TZ typ 1 eller 2.  
Se text i vårdprogram kapitel 15.5.3 
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15.5.5 Cytologiska analysen visar körtelcellsatypi (ej AIS) eller atypi i celler av 
oklar/annan celltyp  
Flödesschema 5: Cytologiska analysen visar: körtelcellsatypi (ej AIS) eller atypi i celler av 
oklar/annan celltyp 
Blå box är fynd/tillstånd. Grön box är åtgärd. Diskrepans mellan px och kolposkopi ska värderas särskilt. 
Schemat förutsätter adekvat kolposkopi med TZ typ 1 eller 2.  
Se text i vårdprogram 15.5.5
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Handläggning av övriga avvikelser  
13.3.1 Ej bedömbar HPV 

BREV Ej bedömbar HPV Information 
S2/S12 Ej bedömbart HPV utan höggradig avvikelse i ev. 

cytologi 
 
Gäller även om endast en av kategorierna HPV 16, 
HPV 18, HPV 45, HPV non16,18/45 är ej bedömbar 

Besked + kallelse till nytt 
vårdgivartaget prov inom GCK. 
Om HPV 16, 18 och/eller 45 
positivt bör kvinnan överföras till 
K-fil HPV även om provet inte är 
bedömbart för andra typer. 

10 Ej bedömbart prov HPV med höggradig cytologisk 
avvikelse (ASC-H, HSIL, misstanke om skivepitelcancer, 
körtelcellsatypi, AIS, atypi i cell av oklar/annan celltyp 
eller maligna celler av oklar/ annan celltyp) 

Besked + kallelse till kolposkopi 
inom 3 månader. 
 
Vid misstanke om cancer snar 
handläggning. 

 
 
13.3.2 Ej bedömbar cytologi vid positiv HPV  
Detta gäller när cytologin är triageanalys vid positiv HPV inom rutinscreening i Kontrollfil efter 
behandling/utläkning (KEB-U) och i Kontrollfil HPV (K-fil HPV): 

Brev Ej bedömbar cytologi vid positiv HPV Information 
S2/S12 HPVpos och ej bedömbart prov cytologi: Första 

gången 
Besked +kallelse till nytt GCK-prov 
med i första hand ny analys för 
HPV. Om HPVneg återgång till 
GCK med nästa prov om 5 eller 7 
år, eller om KEB-U 3 år. 

6 HPV-pos och ej bedömbart prov cytologi: Andra 
gången i rad 

Besked + kallelse till kolposkopi 
inom 3 månader. 

50  HPV-persistens K-fil HPV (efter 18 mån eller 3 år),  
ej bedömbart prov cytologi 

Besked + kallelse till kolposkopi 
inom 3 månader. 

 
 
 
 
 13.3.4 Kontrollfil efter behandling HSIL/AIS eller utläkt PAD-verifierad HSIL (KEB-U) inom 
GCK 
 

BREV KEB-U Information 
S1 KEB-U Om HPV-negativ. Nytt prov efter 3 år. 
14C  HPV-positiv och cyt-positiv. Besked + kallelse till kolposkopi 

inom 3 månader. 
13 HPV-positiv och cyt-negativ. Besked + kallelse till gynmottagning 

för nytt cellprov inom 6 månader 
hos barnmorska. 
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Kap 17 Svar behandlingskontroll på gynmottagning HSIL (6 mån) och AIS (6 och18 
mån) och vid avvikande prov inom kontrollfil efter behandling eller utläkt PAD-
verifierad HSIL (KEB-U) eller behandlad AIS (KEB-U) 
Flödesschema 6: Svar behandlingskontroll HSIL (6 mån) och AIS (6 och18 mån) och 
avvikande prov inom KEB-U och uppföljande kontroll på gynmottagning 
Uppföljning vid gynmottagning av avvikande prov efter behandling (behandlingskontroll) samt uppföljning vid 
gynmottagning efter remiss från KEB-U. Blå box är fynd eller tillstånd. Grön box är åtgärd.  
Se kapitel 17 Uppföljning efter dysplasibehandling

 
 
OBS: AIS till KEB-U först efter 18 mån kontrollen (får brev 32_12m vid 6 mån kontrollen) 
 
 
 

BREV Behandlingskontroll   Information 
 34 HPV -negativ och cyt-negativ 6 mån HSIL 

HPV-negativ och cyt-negativ 18 mån AIS 
Besked + information om vikten av 
att delta även vid nästa 
provtagningstillfälle om 3 år+ 
remiss till kallelseorganisation 
(KEB-U). 

13  HPV-positiv och cyt-negativ Besked+ nytt prov barnmorska 
gynmottagning 6 mån. 

32-12M HPV-negativ och cyt-negativ 6 mån AIS Besked + nytt prov 12 mån 
barnmorska gynmottagning 

13C HPV-negativ och LSILcyt/ASCUS Besked+ nytt prov barnmorska 
gynmottagning 6 mån. 

14C  HPV-positiv och cyt-positiv 
 
HSILcyt och HPV-negativ 

Besked + kallelse till kolposkopi 
inom 3 mån 

BREV Behandlingskontroll (uppföljande prov vid 
avvikelse vid första kontroll) 

Information 

34 HPV-negativ och cyt-negativ Besked + information om vikten av 
att delta även vid nästa 
provtagningstillfälle om 3 år+ 
remiss till kallelseorganisation 
(KEB-U). 

14P Persisterande HPV-positiv  Besked + kallelse till kolposkopi 
inom 3 månader. 

14C Cyt-positiv och HPV-negativ eller cyt-positiv 
och HPV-positiv 

Besked + kallelse till kolposkopi 
inom 3 månader. 
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Bilaga 5 Rekommendationer vid uteblivet besök på gynmottagning för 
cellprovsavvikelse 

• När patienten uteblir bör vårdgivaren försöka ringa och boka ny tid. 
Folkbokföringsadress kontrolleras om kallelse kommer i retur eller 
telefonkontakt misslyckas. 

• När patienten uteblivit sista gången enligt dessa riktlinjer skickar 
mottagningen brev om att ingen ytterligare kallelse sker från 
gynekologisk mottagning, men att hon kommer att kallas till provtagning 
på barnmorskemottagning, eventuellt via kontrollfil, enligt nedan. 

• Alla åtgärder ska dokumenteras. 
 
 
Lägre risk för utveckling av cervixcancer 

LSILcyt/ASCUS och HPV positiv, LSIL med exspektans enligt riktlinjer i vp. 
Uteblir från besök Ring eller skicka brev Åtgärd 
1 U1 Ny tid inom 3 mån 
2 U2 Återgår GCK  

 
 
 
Högre risk för utveckling av cervixcancer 
HSIL, AIS, ASC-H, HSILcyt, körtelcellsatypi, atypi i celler av oklar eller annan celltyp, persistent HPV-
infektion, fortsatt icke bedömbart prov efter nytt prov inom screening eller Swedescore ≥ 8 poäng 

Uteblir från besök Ring eller skicka brev Åtgärd 
1 U1 Ny tid inom 3 mån 
2 U1 Ny tid inom 3 mån 
3 U3 Åter GCK – kallas om 1 år. 

Gynmottagningen remitterar till 
Kallelseorganisationen  

 
Uppföljning efter behandlad cervixdysplasi 
Radikal excision av HSIL  

Uteblir från besök Ring eller skicka brev Åtgärd 
1 U4 Ny tid inom 3 mån 
2 U5 Remiss till KEB-U  

 
Tveksam/icke-radikal excision, HSIL 

Uteblir från besök Ring eller skicka brev Åtgärd 
1 U6 Ny tid inom 3 mån 
2 U6 Ny tid inom 3 mån 
3 U5 Remiss till KEB-U 
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Excision av LSIL 
Om excision med LSIL föregåtts av px-verifierad HSIL ska patienten erbjudas ny tid och 
remitteras till KEB-U, som vid behandlad HSIL, se ovan. 
 
I övriga fall:  

Uteblir från besök Ring eller skicka brev Åtgärd 
1 U7 Åter GCK 

 
Långtidsuteblivare HPV självprovtagning positiv 
Uteblir från kolposkopi 

Uteblir från besök Ring eller skicka brev Åtgärd 
1 U8 Ny tid inom 3 mån 
2 U8 Ny tid inom 3 mån 
3 U9 Åter GCK- kallas om 1 år 

Gynmottagningen remitterar till 
Kallelseorganisationen 

 
 
 


