
Rutin gynekologisk cellprovskontroll för personer som bytt juridiskt 
kön och inte kallas av kallelseorganisationen i Västra Götaland och 
Halland 
 
 
Bakgrund 
Personer som bytt juridiskt kön och har personnummer med ojämn näst sista siffra i 
personnumret kallas inte via kallelseorganisationen till gynekologisk cellprovtagning.  
 
Syfte  
Deltagande i screening är den främsta faktorn som kan minska risken för insjuknande och 
död i livmoderhalscancer. Personer som bytt juridiskt kön och som har livmodertappen 
kvar skall därför ges möjlighet att ta gynekologiskt cellprov. 
 
Rutin  
Lundströmmottagningen 
Person med ojämn näst sista siffra i personnumret samt livmoderhals informeras om 
vikten av screening (se särskild patientinformation) och remitteras till utsedd 
gynekologisk mottagning för att kunna kallas till gynekologisk cellprovskontroll enligt 
gällande screeningprogram.  
För att kunna kalla med rätt intervall behöver mottagningen information om tidpunkt för 
senaste cellprov eller tidigare personnummer  (med jämn näst sista siffra).  
 
Nedanstående mottagningar är remissmottagare  
Västra Götaland  
Stor-Göteborg:  
Gynekologimottagningen, Angereds Närsjukhus 
Närhälsan Mölndal gynekologmottagning  
Närhälsan Kungshöjd gynekologmottagning 
 
Södra Älvsborg:  
Gynekologimottagningen, SÄS Borås 
 
Norra Älvsborg/Fyrbodal:  
Gynmottagningen, NU-sjukvården 
 
Skaraborg: 
Gynmottagningen SkaS Skövde 
 
Halland: 
Gynmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka, Varberg och Halmstad  



 
 
Gynekologisk mottagning  
Ansvarar för cellprovtagning enligt det nationella screeningprogrammet för 
cervixcancerprevention.  
Prov tas av dysplasibarnmorska/gynekolog med erfarenhet av cervixdysplasi och kunskap 
om behandling vid könsdysfori. Årlig omkallelse skickas vid uteblivande.  
Vid provtagning används klinisk remiss. Svar meddelas med nationella mallar för 
svarsbrev.  
 
I fall med uttalad undersökningsrädsla kan vaginalt självtest för HPV vara ett godtagbart 
alternativ till vätskebaserat gynekologiskt cellprov. Se Riktlinje Självtest HPV på 
gynekologisk mottagning (länk)  
 
Sexualmedicinskt centrum Göteborg 
Sexualmedicinskt centrum Göteborg har särskild kompetens kring sexuell funktionalitet, 
kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell identitet och sexuell praktik. Dit kan personer som 
inte önskar ta cellprov på gynmottagning vända sig direkt eller remitteras från 
gynmottagning/Lundströmmottagningen.  
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