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1. Täckningsgrad Gck, riket Skåne, Kronoberg, Blekinge 
Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention OBSERVERA åldersgränsen är 
numera upp till 70 år mot tidigare 60 eller 65 år, därför den något lägre täckningsgraden. 
http://www.nkcx.se/templates/_rsrapport_2019.pdf 
 

 
 
 
 

Täckningsgrad i Södra regionen 

  Täckningsgrad år 

Region Åldersklass 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Riket 23-70 71.8 71.4 70.7 69.7 69.9 70.3 70.7 71.5 72.5 73.5 75.9 

Kronoberg 23-70 67.3 66.1 63.7 62.2 61.1 59.8 58.3 60.8 61.7 64.2 63.5 

Blekinge 23-70 71.8 73.8 74.9 68.5 67.4 66.8 67.8 65.8 65.8 64.5 74.0 

Skåne 23-70 71.9 73.3 76.0 72.5 72.6 71.7 73.0 74.9 75.4 78.0 80.3 

 

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokförings län och kan därför variera för enskilda län med 1 
procentenhet,  

jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. 

Uppdaterad 01JUL2019 20:04:50  

 

http://www.nkcx.se/templates/_rsrapport_2019.pdf


 

 
4 

2. Incidens cervixcancer, riket, Skåne, Kronoberg och Blekinge, tom utgången av 2017 
OBSERVERA den stigande Cervixcancerincidensen sedan 2014. För orsakerna till 
ökningen se diskussionen i Nationella Årsrapporten på www.NKCX.se och nedan i detta 
dokument. 
 
 
 
 

 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer 

http://www.nkcx.se/
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http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer 
 
 

 

 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer 
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http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer 
 
 

3. Arbetet cervixcancerprevention 
 
Utveckling/utbildning av vårdkedjan i Kronoberg, Blekinge, Skåne 
http://webbutbildning-gck.cancercentrum.se/index.html 
Alla barnmorskor inom primärvården och labbpersonal, har fått fortsatt utbildning i 
vårdkedjeförloppet primärscreening HPV.  
Speciellt har frågan om HPV lyfts och hur information om ett positivt HPV svar kan informeras 
ut.  
De IT-tekniska frågorna har tagit stor plats, fortsatt utveckling pågår. 
 
Skåne, startade upp jan 2017, med att kalla enligt primärscreening HPV.  
Korrigering av riktlinjer, Primärscreening HPV. 
Kallelsekansliet, kallar Gck och kontroll Gck till Bmm. Svårigheter har funnits att urskilja Gck 
från kontroll Gck, fa om kvinnan kommer på annan tid och till annan Bmm, än hon är kallad till. 
Förbättringsåtgärder gjorda, men vissa problemet kvarstår. 
På utsvaren till vårdpersonalen har historiken lagts till. 
Dysplasimottagningar hanterar enl NVP uppföljningsprogram. 
Labb, runt 90 % sänkning av antal analyserad cervixcytologi, motsvarande ökning av HPV-
analyser. 
Arbetar på IT-lösning med avvikande svar direkt till uppföljande enhet.

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer
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Vaginal Självprovtagning för HPV analys hos kvinnor som inte tagit cellprov på sju år 
eller mer har påbörjats 2017 i Region Skåne 
Avseende preliminära resultat, se nedan. 
 

 
 
Kronoberg 
”Planerad uppstart primärscreening HPV till september 2019, inför samtidigt Cytburken.  
Självtest HPV för HPV analys till uteblivare mer än 6 år kommer att skickas ut under hösten 
2019. Kronoberg har saknat tillräckligt med barnmorskor i primärvården för att kunna driva en 
optimal verksamhet Gck. Under många år har täckningsgraden legat bland de lägsta i landet, 
2018, 63,5%, trots riktade insatser som regelbunden undervisning för barnmorskor, buss för 
cellprovtagning, uppmärksamhet i media, deltagit på olika engagemang mm. 
Under 2018 startades det upp två cellprovsmottagningar med ökade öppettider mot tidigare. Det 
kommer också att införa en fast tid i kallelsen. En grupp sjuksköterskor är specialutbildade till att 
självständigt ta screeningcellprov. ” 
 
 
Blekinge 

”Är igång med primärscreening HPV sedan februari 2019. Använder Analytic som 
kallelsesystem. I vissa fall har svarsbrevsfunktionen inte fungerat, t ex vid pos HPV/cyt neg 
som ska gå i HPV kontrollfil. Sekreteraren på patologen kontrollerar upp berörda kvinnor. 
Användargruppen för CGM, Analytix (vår patologavdelning, Jönköping och Dalarna) beslutade 
att det skulle tas dubbelprov på alla gravida, vilket inte är bra, fr allt om den gravida är under 30. 
Självtest HPV till de som uteblivit 6 år eller mer, planeras till hösten 2019. It stödet för 
hanteringen skall vara klart till dess. Gynmottagningarna har skickat 200 prover med självtaget 
HPV test + bm taget prov för validering, väntar på utvärdering. Viktigt att bm och/eller 
gynekolog är med i beslut som rör hela vårdkedjan.” 

 
Dysplasibarnmorskor, alla har getts möjlighet till den första nationella utbildningen riktad till 
dysplasibarnmorskor. Dessa har en utvidgad självständig funktion på gyn-mot i Kronoberg, 
Blekinge och Skåne, liknande trend ser vi även i övriga landet. Dyspl Bm Johanna Videpil, Växjö, 
har en övergripande nationell kontaktfunktion.

År för utskick Ålder Antal Returnerade prov (%) HPV positiva (%) HSIL+, AIS, Cancer

2017 30-70 6023 13.2 9.9 1.3% (10/797) 

(3 cancer)

2018 30-70 19766 18.5 11 0.85% (31/3648)

(n=3652) (n=402) (3 cancer)
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5. Nationellt arbete 
 
Första nationella utbildningen till Dysplasibarnmorskor. 
 
NACx, genomgång av incidensökningen av cervixcancer 2014 och senare: 
 

Sedan 2014 har insjuknandet i livmoderhalscancer ökat i Sverige, med cirka 100 fall 
per år.  

För att klarlägga orsaken har Sveriges 27 laboratorier ombetts lämna in data om 
förnyade granskningar av normala cellprov som under 16 års tid (2001-2016) lämnats 
av kvinnor som senare fått livmoderhalscancer. Cancer efter normalt cellprov är 
sällsynt: Av de totalt >10 miljoner cellprover med normala provsvar som tagits under 
denna tid har 1 500 prover tagna innan cancer kunnat lokaliseras och omgranskas.   

Resultaten visar att andelen av dessa prover som vid omgranskning 
uppgraderats från normal till avvikande har ökat på senare år.  

Rekommendationer från NaCx: 

 Alla landsting bör snarast införa det rekommenderade screeningprogrammet 

med cellprovtagning med HPV-analys, med tillägget om uppföljningen av 

kvinnor med HPV 16/18 och normal cytologi efter 18 månader och övriga 

”högrisk”-HPV med normal cytologi efter 36 månader.  

 Nya sätt att mäta kvalitet som kan ge tidig varning om cancerrisken skulle öka, 

behöver införas, exempelvis öppna jämförelser av normala prover som 

föregått höggradiga cellförändringar och uppföljning av statistik för enskilda 

diagnostiker. 

 Landets laboratorier behöver göra en egen analys över utvecklingen och dess 

orsaker samt ta fram och rapportera handlingsplaner för förbättring.  

Landsting med låg eller ingen ökning av livmoderhalscancer: Stockholm, Sörmland, 
Skåne, Västra Götaland, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten  
  
Henrik Edvardsson, Björn Strander, Pär Sparén, Bengt Andrae, Joakim Dillner  
 
 

Årets Guldstjärna  
Går till Region Skåne. En av de tre regioner som har lägst incidens av cervixcancer. Regionen 
har, i motsats till en del andra regioner, inte haft någon ökad cervixcancerincidens på senare år. 
Täckningsgraden har stadigt ökat under en lång följd av år och ligger idag på 80,3 % - även i 
åldersgruppen 50-70 år. I denna åldersgrupp har man högst täckningsgrad i hela Sverige. Man var 
också tidigt ute med att införa både HPV-screening och organiserad självprovtagning för icke-
deltagare. 
Joakim Dillner  
Styrgruppsordförande NKCX  
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6. Effekter på vårdkedjan cervixcancerprevention vid införande Primärscreening HPV 
 
 
Hela vårdkedjan berörs. 

 Kallelseförfarandet, nya åldersintervaller, olika analyser vid olika åldrar, flera 
utsvars alternativ, viss kontroll Gck läggs på Bmm, nya grupper för 
dysplasibarnmorsak/gyn läkare. 

 Ny information för Bm att informera kvinnan om, viss kontroll Gck bland kallade 
kvinnor, svarshanteringen mera tidskrävande, fungerar inte optimalt i RS. 

 Cytologen, ca 90 % sänkning av cytologisk analysering 

 Kraftig ökning av HPV-analys, vilka görs maskinellt 

 Svarshantering på lab kompliceras, fa med ett flertal olika svarsbrev 

 Bmm svarshantering betydligt mer komplicerad 

 Dysplasi mottagning utökat med dysplasibarnmorskor, vilka handhar 
remisshantering, stor del av uppföljning och planering samt telefonrådgivning. 
Kolposkopierna ökar med runt 40% 
 
 

 
 
 
7. Utbildning/information 
 
Region Skåne 
Hela vårdkedjan har getts intern utbildning 
1177 har uppdaterat information till allmänheten 

Kallelsekansli

Bmm

Cytologen

Mikrobiologen

Svar till Bmm

Svar till 
Kvinnan

Dysplasi mott/ 
Bmm



 

 
1
0 

Barnmorske- och Medicinar- utbildningarna har fått utbildning 
Gyncancerdagen för allmänheten och personal 
 
Kronoberg 
Hela vårdkedjan har getts intern utbildning 
1177 har uppdaterat information till allmänheten 
Gyncancerdagen för allmänheten och personal 
Cellprovtagningsvecka 
 
 
 
Blekinge 
Hela vårdkedjan har getts intern utbildning 
1177 har uppdaterat information till allmänheten 
Gyncancerdagen för allmänheten och personal 
Cellprovtagningsvecka 
 
 
 
 
8. HPV 
 

 
 
HPV-vaccin skyddar mot de virustyper som orsakar omkring 70 procent av all 
livmoderhalscancer. För att ge bästa möjliga skydd erbjuds vaccinet i två doser till flickor i årskurs 
5 eller 6. 
Fom hösten 2020, inkluderas pojkarna i skolhälsovårdens vaccinationsprogram. 
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Täckningsgraden, nationellt, för minst en vaccindos 

80 % bland flickor födda 2004,  

82 % bland flickor födda 2002, 2003 och 2005   

84 % bland flickor födda 2006.  

 

HPV vaccination flickor födda 2002–2006  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-

visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-hpv-vaccinationer/ 

 

Skåne 82,3 %.  

Högst andel vaccinerade flickor, Skurup 91,3% 

Lägst andel vaccinerade flickor, Örkelljunga 70% 

Blekinge 80,9% 

Högst andel vaccinerade flickor, Torsås och Karlshamn, 90,2% 

Lägst andel vaccinerade flickor, Olofström 70,0% 

Kronoberg 83,5 %  

Högst andel vaccinerade flickor, Alvesta 87,5 % 

Lägst andel vaccinerade flickor, Tingsryd 79,2% 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-hpv-vaccinationer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-hpv-vaccinationer/
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Folkhälsomyndigheten kvarstår vid sin bedömning från september 2017, att vaccination av pojkar 
mot humant papillomvirus (HPV) uppfyller smittskyddslagens kriterier för att ingå i ett nationellt 
vaccinationsprogram. Vaccination av pojkar bedöms kunna minska smittspridningen av HPV och 
förebygga ett betydande antal cancerfall, bland både kvinnor och män. Beroende på vilket vaccin 

som erbjuds kommer ytterligare 120‒130 HPV-relaterade cancerfall kunna förebyggas årligen 
 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/k/komplettering-
av-beslutsunderlag-om-hpv-vaccination-av-pojkar/?pub=59288 
 
I regeringens budget inför 2020 ingår att från och med hösten 2020 även ge pojkar HPV-vaccin. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/k/komplettering-av-beslutsunderlag-om-hpv-vaccination-av-pojkar/?pub=59288
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/k/komplettering-av-beslutsunderlag-om-hpv-vaccination-av-pojkar/?pub=59288

