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Ett program i snabb förändring

Den vanligaste bilden av programmet för förebyggande av livmoderhalscancer är att det gångna 
året behövts för att återställa vad som tappats under pandemin. Men ser men närmare efter så är 
det inte fråga om att återställa status quo, utan om ett snabbt förändringsarbete i en sällan skådad 
takt. Några exempel:
- Skolvaccinationen mot HPV når upp till 90% av flickorna, en av världens bästa siffror. Även 
skolvaccinationen av pojkar ligger med sin 85% på en internationellt mycket hög siffra.
- Screening med HPV är nu fullt utrullad i Sverige och antalet HPV-tester ökar fortfarande mycket 
snabbt. Med tanke på den höga skyddseffekten mot livmoderhalscancer av ett negativt prov så är 
det goda nyheter. 
- Diskussionen om vad som menas med ”bättre screening” har blivit väsentligt fördjupad av 
forskning om de negativa effekterna av att screena för mycket. Se till exempel artikeln om Johanna 
Wiiks avhandling. Även Maria Hortlunds avhandling fokuserar på ökning av screeningens 
specificitet (färre negativa effekter). Vi är också glada över att kunna stödja den randomiserade 
prövning av att höja startåldern för screening till 28 år som initierats av Lehtinen och medarbetare 
i vårt östra grannland. 
- Karakterisering av långtidsuteblivande kvinnor har givit helt nya insikter (se artikel av Ulf 
Strömberg). 
Med en definition av ”utebli” innebärande att inget prov tagits trots att man fått kallelse, så ses 
områden med hög andel uteblivare väsentligen endast i vissa regioner. Om definitionen utvidgas 
till att inget prov tagits (oavsett om man fått kallelse eller ej) så framträder ett helt annat mönster. 
Ytterligare analyser av hur skillnader i deltagande kan påverkas genom att skicka en kallelse kan 
tänkas ge nya insikter i hur en mer jämlik vård ska kunna uppnås.
Ett alldeles nytt fynd är att förutom tidigare kända skillnader mellan socialgrupper så var även 
glesbygd (långt till stället där screening erbjuds) en kraftig riskfaktor för att bli långtidsuteblivare. 
Eftersom flera regioner övergått till självprovtagning i hemmet ska det bli mycket intressant att se 
om avstånd till screeningstationen kommer att kvarstå som riskfaktor för att bli långtidsuteblivare.
- Bred utrullning av självprovtagning i flera regioner. Vårdgivartaget prov och självprovtaget prov 
är numera likställda i internationella riktlinjer (WHO), men Sverige ligger långt fram i att också 
införa detta. En omfattande utvärderingsplan som kommer att följa upp effekterna av bytet är 
beslutad. I årets årsrapport har dock endast en preliminär utvärdering med kort uppföljningstid 
och ej komplett för landet kunnat genomföras.  
- Förutsättningarna för ökad specificitet i screeningen med så kallad utökad HPV genotypning 
finns nu på plats,  med både internationella kvalitetsprogram (se artikel om detta) samt nationell 
kodning och rapportering. Med den förändringstakt som programmet har nu är utökad 
genotypning troligen brett använt redan till nästa årsrapport.
Inom nästa år vet vi att det kommer att bli ännu större förändringar: 
1. Nytt nationellt screeningprogram beslutat av Socialstyrelsen trädde i kraft 1/7 2022. Programmet 
har fokus på att undvika överscreening och stipulerar exempelvis längre screeningintervall för 
HPV-negativa kvinnor. 
2. Nytt nationellt vårdprogram från RCC i samverkan är ute på remiss och kommer troligen att 
införas under året. En särskilt spännande nyhet där är utvidgad genotypning för HPV. 
3. Nationellt projekt för utrotning av HPV och livmoderhalscancer ser ut att bli nationellt utrullat 
under året. Projektet erbjuder kvinnor födda 1999-1994 (de yngre screeningåldrarna) HPV 
vaccination kombinerat med HPV-testning samt undersöker nya sätt att nå långtidsuteblivare. 
Jag tror att om denna dynamik fortsätter så har Sverige goda möjligheter att bli ett av de länder 
som kommer att kunna förklara livmoderhalscancer för utrotat.  
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Jiangrong Wang 
för NKCx arbetsgrupp för utredning av 
ökningen av livmoderhalscancer*.

Fortsatt ökning av livmoderhalscancer efter normalt cellprov

Incidensen av livmoderhalscancer i Sverige ökade med 20 % 2014[1]. Därefter låg incidensen kvar 
på hög nivå fram till 2018, varefter en svag nedgångstrend sågs. 

Vi har tidigare undersökt möjlig orsak till ökningen genom att jämföra kvinnor med normala 
cellprov och kvinnor som inte alls tagit cellprov under de senaste två screeningsintervallen. Vi 
fann att livmoderhalscancer ökade bland kvinnor med normala cytologiresultat i de senaste två 
screeningsintervallen med nära 60 % under 2014-2015 jämfört med 2002-2013, men hos kvinnor 
som inte hade tagit cellprov fanns ingen ökning [3]. Efter detta fynd organiserades en rikstäckande 
omgranskning av normala cellprover tagna före invasiv livmoderhalscancer som fann att ca 30 % 
av de omgranskade glasen var falskt negativa. Vi fann också att andelen falskt negativa cellprov 
ökade med i genomsnitt 3,9 % per år, vilket indikerade att det cancerskydd som en normal 
cytologi ger har minskat under det senaste  decenniet[4]. I nytt nationellt vårdprogram samt nya 
kvalitetsriktlinjer föreskrevs då att cytologisk analys måste göras av 2 oberoende granskare om 
provet innehåller något av de högriskvirus som är främsta orsaken till cancern. Vi har nu följt upp 
incidensen av livmoderhalscancer för att undersöka om ökningen kunnat brytas.

Vi kopplade NKCx till Svenska Totalbefolkningsregistret samt Svenska Kvalitetsregistret för 
gynekologisk cancer på individnivå. Incidensen av invasiv livmoderhalscancer under 2016-2017 
och 2018-2019 jämfördes med 2014-2015, bland kvinnor som haft normala cytologiska resultat 
respektive bland kvinnor som inte deltagit under de senaste två screeningintervallen.

Tabell 1: Incidens och incidenskvot (med 95 % konfidensintervall) av invasiv livmoderhalscancer jämförd över kalenderår, efter screening-
historik och åldersgrupp

År Personår Antal invasiva 
cervix-cancrar

Incidens Incidenskvot 
IRR (95% CI)

P-värde

Tillräckligt screenade under de senaste två screeningintervallen med endast cytologi, normala resultat

Ålder 29-60 2018-2019 1574233.2 161 10.23 1.06(0.86-1.30) 0.6094

2016-2017 1884639.5 151 8.01 0.83(0.67-1.02) 0.0781

2014-2015 2006551.4 195 9.72 Ref. Ref.

Ålder 29-39 2018-2019 493173.9 62 12.57 0.87(0.63-1.21) 0.4124

2016-2017 570987.8 68 11.91 0.83(0.60-1.14) 0.2395

2014-2015 603892.1 87 14.41 Ref. Ref.

Ålder 40-49 2018-2019 499561.3 45 9.01 0.90(0.62-1.30) 0.5692

2016-2017 645591.3 57 8.83 0.88(0.62-1.25) 0.4699

2014-2015 707172.5 71 10.04 Ref. Ref.

Ålder 50-60 2018-2019 581498.0 54 9.29 1.75(1.15-2.65) 0.0090

2016-2017 668060.4 26 3.89 0.73(0.44-1.21) 0.2219

2014-2015 695486.8 37 5.32 Ref. Ref.

Ej screenade under de senaste två screeningintervallen

Ålder 29-60 2018-2019 497683.3 193 38.78 1.01(0.83-1.23) 0.9157

2016-2017 505350.4 196 38.78 1.01(0.82-1.23) 0.9533

2014-2015 498074.8 193 38.75 Ref. Ref.
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Vi fann att canceruppkomsten bland kvinnor med normal cytologi under 2016-2017 och 
2018-2019 tenderade att minska i åldrarna 29-39 och 40-49, men för åldersgruppen 50-60 ökade 
cancern istället med cirka 75%,vilket var statistiskt signifikant (tabell 1).

Eftersom Socialstyrelsens nationella screeningprogram från 2015 föreskrev screening med 
HPV-testning för alla över 30 års ålder så undersökte vi hur många av kvinnorna i åldern 50-60 
som 2019 hade undersökts med HPV-test respektive med den äldre metoden (cytologi) under det 
senaste intervallet samt hur många av de kvinnor som haft normalt cellprov som fått cancer. Det 
var mycket sällsynt med livmoderhalscancer bland kvinnor som varit negativa i HPV-test i det 
senaste intervallet, trots att mer än en tredjedel av kvinnorna i åldern 50-60 år 2019 testades med 
HPV i det senaste screeningsintervallet (tabell 2).

Vi kunde såldes inte påvisa någon tydlig minskning av livmoderhalscancer bland kvinnor som 
haft normal cytologi under de två senaste intervallen efter 2015 jämfört med den tidigare kända 
problematiska perioden 2014-2015. Även om en tendens till lätt minskning observerades bland 
kvinnor under 50 år, var en ökning på hela 75 % bland kvinnor i åldern 50-60 år, som mestadels 
inträffade 2019, verkligen alarmerande. Tidigare (2014-2015) var ökningen av cancer bland 
kvinnor med normal cytologi jämfört med förra decenniet mest bland kvinnor under 40 år. Att 
det nu är en annan åldersgrupp där cancern ökar kan tänkas bero på tidigare års falskt negativa 
test som först nu manifesterar sig som cancer i en åldersgrupp med längre screeningintervall, men 
nyuppkommen svaghet i diagnostiken kan inte uteslutas.

Antalet kvinnor som testats med HPV under det senaste screeningintervallet har ökat kraftigt 
över tid. Trots det uppstod nästan ingen invasiv livmoderhalscancer i den HPV-negativa gruppen 
i åldersgruppen 50-60. Detta tyder på att primär HPV-screening bör kunna lindra problemet. 
Eftersom cytologi förblir triagetest vid primär HPV-screening är fortsatt kvalitetsarbete inom 
cytologi mycket viktigt. 

Redan i 2015 års av Socialstyrelsen fastställda screeningprogram bestämdes att alla över 30 år skulle 
få HPV-test samt att kvinnor inte skulle gå ur programmet vid 64-70 års ålder om de inte testat 
HPV-negativt. Bestämmelserna utvecklades vidare i RCC i samverkan nationella vårdprogram 
som fastställdes i januari 2017. 

Ett utdrag ur NKCx av hur många kvinnor som trots detta gått ur programmet utan att ha fått ett 
negativt HPV-test identifierade 262,000 kvinnor. Antalet kvinnor som aldrig fått HPV-test har 
minskat över tid, men är fortfarande betydande i en del regioner.

Analyserna tyder på att en ökad emfas på bestämmelserna om att inte låta ej HPV-testade kvinnor 
gå ur programmet kan vara viktigt för att motverka canceruppkomsten. Det kan också diskuteras 
om inte de kvinnor som aldrig erbjudits HPV-test i enlighet med nationellt vårdprogram i 
efterhand borde erbjudas det.

NKCx arbetsgrupp för utredning av ökningen av livmoderhalscancer: Jiangrong Wang, Pär Sparén, 
Henrik Edvardsson, Bengt Andrae, Björn Strander, Joakim Dillner

Tabell 2: Bland kvinnor i åldern 50-60 år 2014-2019: antal kvinnor som haft normal cytologi i  screeningintervallet och hur många av 
dem som fått livmoderhalscancer i jämförelse med livmoderhalscancer bland kvinnor med negativt HPV-test i screeningintervallet. 

År Normal cytologi i senaste intervallet HPV-negativ i senaste intervallet

Antal 
kvinnor

Antal invasiva               
cervix-cancerfall  

Antal kvinnor Antal invasiva               
cervix-cancerfall  

2014 461839 28 11349 0

2015 450837 32 27401 0

2016 442516 31 42363 0

2017 432475 20 59395 0

2018 405619 28 92061 0

2019 358278 47 142923 1

7 98 78 90 0

7,5 99 79 91 0

8 100 81 92 0
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Tabell 3: Kvinnor  födda 1947-1955 som aldrig fått HPV-test, efter bostadsregion. 

Region Kvinnor som aldrig fått HPV-test efter Födelseår och Region

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955

Blekinge 919 937 897 437 167 129 119 117 82

Dalarna 1575 1676 1674 1576 1388 1407 1189 404 283

Gotland 356 378 354 366 270 215 147 89 107

Gävleborg 1774 1851 1734 1495 1226 1394 1485 1481 1476

Halland 1856 1893 520 382 325 362 359 473 579

Jämtland 798 872 743 675 642 666 649 651 641

Jönköping 1987 1588 737 1153 1298 1404 1036 904 1110

Kalmar 1465 1471 585 418 368 444 479 444 463

Kronoberg 1003 1037 995 867 588 535 556 597 683

Norrbotten 1581 1636 1476 949 445 890 1413 1351 1380

Skåne 2945 2999 2298 1597 1325 1412 1347 1411 1448

Stockholm 9654 9487 9053 8652 6633 5766 4580 2666 2564

Södermanland 1806 1799 1704 631 465 449 473 517 773

Uppsala 1440 1477 1340 914 710 737 705 598 539

Värmland 1670 1385 644 1050 369 401 760 917 329

Västerbotten 1459 1476 1526 1269 1155 1225 1214 1178 1211

Västernorrland 1441 1383 1378 427 691 1134 1132 1042 839

Västmanland 1553 1297 547 396 339 363 632 706 803

Västra Götaland 8206 8380 3763 4400 2949 2915 3187 3111 3435

Örebro 1541 981 561 444 300 313 306 276 255

Östergötland 2204 2273 1560 466 381 377 366 366 405

Hela landet 47233 46276 34089 28564 22034 22538 22134 19299 19405

Referenser

1  Dillner J, Sparén P, Andrae B, et al. Livmoderhalscancer ökar hos kvinnor med normalt cellprov. http://lakartidningen.se/Klinik-och-
vetenskap/Rapport/2018/06/Livmoderhalscancer-okar-hos-kvinnor-med-normalt-cellprov/ (accessed 16 Jan 2019).

2  Statistik om cancer. Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/cancer/ (accessed 12 Nov 
2020).

3  Wang J, Andrae B, Strander B, et al. Increase of cervical cancer incidence in Sweden in relation to screening history: population cohort 
study. Acta Oncol 2020;59:988–93. doi:10.1080/0284186X.2020.1764095

4  Edvardsson H, Wang J, Andrae B, et al. Nationwide Rereview of Normal Cervical Cytologies before High-Grade Cervical Lesions or 
before Invasive Cervical Cancer. Acta Cytol 2021;:1–8. doi:10.1159/000515912
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a)      b)

Figur 1: Sannolikhet för att inte ha deltagit i screening de senaste 10 åren, med årliga inbjudningar (a) och oavsett årliga inbjudningar 
(b), där röd utgör en statistisk stark signal, orange en förhöjd signal och gul normalvärdet.

Deltagande i screening och bostadsort

 

Geomapping är en deskriptiv metod som vi har utvecklat för statistisk modellering av data om 
screening och befolkningsdata på gruppnivå som SCB tillhandahåller. Metoden förutsätter endast 
lite data på individnivå: kön, ålder, postadress samt utfallsvariabler av intresse. Utifrån postadresser 
som finns registrerade i kvalitetsregistret, geo-kodas varje individ till ett DeSO (Demografiskt 
Statistikområde). SCB har delat in Sverige i 5984 DeSO, med hänsyn till befolkningskoncentration 
och geografisk variation av socioekonomiska förhållanden. Omfattande information beträffande 
sociodemografiska karaktäristika i varje enskilt DeSO finns att tillgå via SCB. Därigenom 
kan varje individ klassificeras avseende olika områdeskarakteristika, såsom t.ex. ekonomisk 
standard i området och andel födda i icke-västerländska länder. Man kan också ta hänsyn till 
variabler av geografisk karaktär, t.ex. lokalisation av ett DeSO i förhållande till en centralort eller 
screeningcentral. En viktig del i tillämpningen av geomapping är att visualisera resultaten i kartor.

Vi har tillämpat geomapping för att beskriva geografiska och sociodemografiska skillnader i 
Sverige avseende prevalens av kvinnor som inte lämnat cellprov de senaste 10 respektive 20 åren 
inom ramen för det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer. 

Utifrån aktuella postadresser som hämtades från databasen för NKCx den 15:e februari, 2022, 
kunde vi koppla 1 843 548 kvinnor födda mellan 1958–1987 till deras respektive hemvistområde, 
definierade enligt DeSO-indelningen. Tre olika utfallsvariabler bestämdes utifrån tillgängliga 
NKCx-data t.o.m. år 2020: 

1. inget registrerat screeningprov (cytologi/ HPV) under föregående 10-årsperiod och registrerade 
årliga kallelser under motsvarande period (sant/falskt);
2. inget registrerat screeningprov under föregående 10-årsperiod (sant/falskt);
3. inget registrerat screeningprov under föregående 20-årsperiod (sant/falskt).

Av Ulf Strömberg , Prof.  epidemiologisk metodik, Region Halland och Göteborgs Universitet.
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Vi avstod från att analysera utfallsvariabeln som identifierar kvinnor som inte har något registrerat 
screeningprov under föregående 20-årsperiod och som har registrerade årliga kallelser under 
samma period, eftersom registreringar av vilka kvinnor som faktiskt fått påminnelser inte 
är fullständiga längre tillbaka i tiden. Åldersspannet för kvinnorna som ingick i analyserna av 
utfallsvariablerna 1 och 2 sträcker sig från 33 till 62 år (år 2020), medan åldersspannet för analysen 
av utfallsvariabel 3 begränsades till 42–62 år och totalt 1 270 758 kvinnor.  

Resultaten visar påtagliga geografiska skillnader i prevalenser av ”icke-screenade” de senaste 
10/20 åren samt tydliga associationer mellan skattade prevalenser och områdeskarakteristika på 
DeSO-nivå. 

I fyra län, Skåne, Värmland, Örebro och Norrbotten, uppvisade en överväldigande majoritet av 
DeSO:na (>64 %) starka statistiska signaler för förhöjda prevalenser av 10-års långtidsuteblivare 
trots årliga kallelser. I dessa områden skattade vi prevalenser i nivåer från 1,35 upp till 14 gånger 
högre än den genomsnittliga prevalensen i riket, som låg på 0,79 %.
 
När det gäller utfallet ”10 år utan screeningprov” (oavsett om kallelser skickats ut eller inte), såg 
vi ett annat geografiskt mönster, med mindre markanta regionala kontraster. Sju län, Stockholm, 
Uppsala, Södermanland, Kronoberg, Skåne, Jämtland och Västerbotten, stack emellertid ut med 
förhållandevis många DeSO (>31 % av DeSO:na i respektive län) som statistiskt signalerade 
förhöjda prevalenser; skattningarna hamnade på nivåer från 1,12 upp till 9 gånger högre än den 
genomsnittliga prevalensen på 8,15 %.
 
Analysen av utfallsvariabeln ”20 år utan screeningprov” gav ett liknande geografiskt mönster 
som för ”10 år utan screeningprov”. Fem av de sju länen som stack ut i den sistnämnda analysen, 
Stockholm, Uppsala, Södermanland, Kronoberg och Skåne, stack också ut beträffande prevalenser 
av ”20 år utan screeningprov”, med statistiskt förhöjda prevalenser i >29 % av DeSO:na i respektive 
län; skattningarna hamnade på nivåer från 1,19 upp till 5 gånger högre än den genomsnittliga 
prevalensen på 4,22 %. Jämtland och Västerbotten skiljde ut sig genom att andelen DeSO med 
förhöjda prevalenser av kvinnor utan screeningprov minskade markant i dessa län när tiden utan 
screeningprov utökades från 10 till 20 år – samtidigt som åldersspannet begränsades från 33–62 
till 42–62 år. 

Vi fann tydliga associationsmönster mellan skattade prevalenser av såväl 10-års långtidsuteblivare, 
”10 år utan screeningprov” som ”20 år utan screeningprov”, å ena sidan, och områdeskarakteristika 
på DeSO-nivå. Prevalserna ökade gradvis med 1) sämre ekonomisk standard i området, 2) högre 
andel kvinnor födda i icke-västerländska länder som bor i området och 3) lokalisation längre ifrån 
centralorten.

Sammanfattningsvis; de redovisade resultaten är till hjälp för att lokalisera områden i Sverige 
där det bor relativt många kvinnor som inte lämnat screeningprov (cytologi/HPV) de senaste 
10 respektive 20 åren. Resultaten ger också insikter om karaktär på dessa områden. Inte oväntat 
handlar det främst om socioekonomiskt svaga områden, men även närhet till centralort förefaller 
spela en roll. Det ska bli intressant att följa hur erbjudande om självprovtagning kan komma att 
påverka deltagandet. Icke desto mindre bör man överväga, och eventuellt pröva och utvärdera, 
ytterligare insatser som riktar sig till kvinnor (i relevanta åldersgrupper) som bor i de områden 
som vi har lokaliserat med hjälp av geomapping. 

Vi poängterar att målområdena för riktade insatser mycket väl kan skilja sig åt beroende på 
om man vill nå ut till relativt många kvinnor som 1) under lång tid uteblivit från det nationella 
screeningprogrammet eller 2) saknar resultat av analyserat screeningprov i Sverige. Till exempel, 
i storstadsområden med relativt höga andelar kvinnor födda i icke-västerländska länder visade 
sig prevalensen av 10-års långtidsuteblivare villkorat på att årliga kallelser skickats vara förhöjd i 
mycket mindre utsträckning än prevalensen av ”10 år utan screeningprov”. Det hänger samman 
med att alla kvinnor i åldrarna 33–62 år räknats in, även kvinnor som bott i Sverige <10 år. Nya 
immigranter kan omöjligt ha fått kallelser under 10 års tid, samtidigt som dessa kvinnor har högre 
sannolikhet att inte ha tagit något screeningprov.
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En annan sak att ha i åtanke: Utfallsvariabel 1 avser att fånga upp kvinnor som har haft dålig 
följsamhet till det nationella screeningprogrammet under oroväckande lång tid, men förutsätter 
emellertid att kallelser skickats ut enligt rekommendation de senaste 10-åren och registrerats 
i NKCx. Om kallelser inte skickats i en eller flera regioner (eller att alla data om kallelser inte 
skickats till NKCx), kan vi ha missat en betydande del 10-års långtidsuteblivare (uteblivare trots 
kallelse) i dessa regioner.   

Med hjälp av geomapping har vi tagit fram ett viktigt underlag för att kunna rikta ytterligare insatser 
som främjar cervixcancerprevention – på ett rationellt och precist sätt ur ett befolkningsperspektiv.
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I HPV-vaccinationens tidevarv: Behövs screening före 28 års ålder? 

En randomiserad studie

Infektion med onkogent humant papillomvirus (HPV) är en nödvändig orsak till livmoderhals-
cancer. Både HPV-vaccination och screening är effektiva (primära och sekundära) förebyggande 
åtgärder mot livmoderhalscancer. 

Behövs screening hos yngre kvinnor där HPV nu blir allt ovanligare på grund av vaccination? 

För att ta reda på det utför vi en randomiserad studie som prövar om 1) Är det lika säkert och 
effektivt med screening endast vid 28 års ålder som med screeningbesök både vid 22, 25 och 28 års 
ålder? och 2) Vilken nivå av antikroppar mot HPV ger långvarigt (minst 8–16 år långt) skydd mot 
cellförändringar efter vaccination? 

Sammanlagt 14 686 kvinnor som fått bivalent HPV16/18-vaccin, antingen vid 12–15 års ålder 
(12 402 kvinnor) eller vid 18 års ålder (2 484 kvinnor), tillfrågades vid 22 års ålder om att delta i 
en randomiserad studie av minskad screening. Utav dessa samtyckte 7 030 kvinnor som hade fått 
tre vaccindoser och randomiserades (blint) till screening vid åldrarna 22/25/28 (arm A1) eller 
enbart vid 28 års ålder (arm A2) (Lehtinen et al. 2015, Louvanto et al. 2020). Alla deltagare deltar 
i tre screeningbesök vid 22/25/28 års ålder, men enbart i arm A1 används alla resultat. I arm A2 
används endast resultaten från screeningen vid 28 års ålder, förutom om de ger anledning till 
omedelbar gynekologisk undersökning (säkerhet). Arm A3 omfattar deltagare som vaccinerats 
vid 18 års ålder, deltar i screening vid 22 och 25 års ålder och som har utvärderats utan fall 
av livmoderhalscancer (Louvanto et al. 2020). Nivåer av HPV-antikroppar i serum kommer 
att bestämmas från blodprov som erhållits vid åldrarna 25 och 28 år (Artemchuk et al. 2019). 
Självprover från livmoderhalsen tagna i urin analyseras och genotypas för HPV. Försöket har 80 
% kraft att påvisa om de olika strategierna är likvärdiga.  Nollhypoteserna om ingen skillnad i 
incidensen av cellförändringarna CIN2/3+ mellan A1- och A2-armarna utvärderas statistiskt 
enligt Mantel-Haenszel. Studieupplägget summeras i nedanstående Tabell. 

Matti Lehtinen
Prof. epidemiologi, 
Tammerfors Universitet, Finland.

Karolina Louvanto
Prof. obstetrik och gynekologi, 
Tammerfors Universitet, Finland
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Betydelse

Data kommer i en nära framtid att erhållas från en randomiserad prövning av om det är säkert och 
effektivt att påbörja screening först vid 28 års ålder för vaccinerade kvinnor. Resultatet beträffande 
vilken nivå av HPV-antikroppar som ger långvarigt skydd kommer också att möjliggöra screening 
med väsentligt längre intervall. 
Tabell 4: Studieupplägget

Besök Besök  1 Besök 2 Besök 3

Ålder vid beök 22 25 28

Studie-arm Alla A1 A2 A3 Alla A1 A2 A3 Alla A1 A2 A3

Informerat samtycke *

Inklusionskriterier *

Exklusionskriterier * * * *

Medicinsk anamnes *

Demografiska data *

Prov från livmoderhalsen * * * *

Cytologi resultat meddelat * * * * *

Munhåleprov för HPV * * * *

Chlamydia test * * * *

Tidigare givna läkemedel? * * * *

Blodprov * * *

Medicinska diagnoser? * * * *

Graviditeter och utfall? * * * *

Rådgivning sexuell hälsa * * * *

Avslutning * *
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The International Human Papillomavirus Reference Center launches proficiency 
panels for HPV screening

The International Human Papillomavirus (HPV) Reference Center (IHRC) works to support 
improved quality in the laboratory services required for development and use of HPV vaccines, 
for surveillance of HPV disease and infection and for cervical cancer control by HPV screening.
Major services provided by the IHRC include assigning HPV type numbers to novel HPV types, 
maintaining a reference clone repository, and issuing international proficiency panels for HPV 
testing and typing. 
Assigning HPV type numbers

There exist approximately 800 different HPV types reported in public databases, with putative 
novel HPV types being continually discovered.1-4 For a novel putative HPV type to be officially 
established, the IHRC must confirm the putative novelty - to maintain order on HPV taxonomy 
and ensure reproducibility. 

Until 2021, all established types were deposited as clones at the IHRC. The increased use of 
metagenomic sequencing has resulted in that IHRC now offers the alternative of sending the index 
sample (an aliquot of the specimen where the novel HPV type was detected). We now encourage all 
authors who report novel putative HPV types to send the index sample to IHRC for confirmation. 
Once novelty is confirmed, the IHRC will assign a unique HPV type number. From the 
approximately 800 HPV types, 224 (28%) are now officially established (https://www.hpvcenter.
se/human_reference_clones/, accessed on May 30th, 2022). 
Clone repository

The IHRC maintains a reference clone repository for all established HPV types and distributes 
samples of reference material for research use, when allowed by material transfer agreement 
with the clone owners. Deposition and maintaining of clones supports the comparability and 
reproducibility of global HPV research by ensuring that all authors have access to the same well 
characterized material, free of charge. Since our last report in 20185, the IHRC has provided no 
less than 309 different reference clones from 74 HPV types to 38 different research laboratories 
worldwide.
Issuing of International Proficiency Panels

The international proficiency HPV DNA testing evaluates the ability to accurately type different 
HPVs in different laboratories (proficiency HPV DNA testing) and was originally started by 
the WHO HPV LabNet in 2005.6-10 While the first decade of this effort found a steady global 
quality improvement, he 2019 report documented a worldwide deterioration in comparability 

Sara Arroyo Mühr 
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and reliability of HPV testing services. 10 As accurate HPV testing is essential in the efforts 
to eliminate cervical cancer, the IHRC is now issuing proficiency panels every year. The 2021 
proficiency study showed an all-time high number of laboratories participating (132) as well as 
an all-time high proportion of datasets being fully proficient (158/211, 75%). High proficiency 
was found both among the laboratories without previous participation as well as laboratories with 
previous proficiency study participation. 
Proficiency panels for HPV screening

Consistent user feedback that laboratories focusing on HPV screening do not need to individual 
type all HPV infections and do not need as high analytical sensitivity has resulted in that the IHRC 
will in 2022 start the issuing of a smaller proficiency panel with just 13 samples (the genotyping 
proficiency panel contains 44 samples) representing defined amounts of oncogenic HPV types, 
with individual genotyping required only for the high-risk viruses and HPV types of medium or 
low oncogenicity present only in pools.  
Both the 2022 HPV genotyping proficiency panel and the 2022 HPV screening proficiency panel 
will every year be open for subscription during May-August, at www.equalis.se.
International Network of National HPV Reference Laboratories

Last year, the IHRC initiated a network of national HPV reference laboratories from 13 different 
countries in order to promote faster progress towards laboratory standardization and quality 
assurance by collaborative efforts. Examples of joint work include: an HPV laboratory e-manual, 
e-learning resources (https://www.hpvcenter.se/e-learning-resources/), a joint standard operating 
procedure for promoting quality in HPV testing services by re-analysis of seemingly HPV negative 
HSIL and cervical cancers and development of validated bioinformatic pipelines for analysis of 
HPV sequences.

Since 2020, the IHRC is supported by the Bill and Melinda Gates Foundation. 
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Tabell 5: Andelen flickor födda 2004–2008 med minst en respektive två registrerade doser av 
HPV-vaccin. Vaccinationer med vaccinationsdatum t.o.m. 2021-12-31. 

Födelseår Vaccinerade med minst 1 dos Vaccinerade med 2 doser

2004 84,6 79,4

2005 86,2 80,8

2006 88,6 84,2

2007 89,4 85,3

2008 89,6  84,6

HPV-vaccinationer i det nationella vaccinationsregistret 2021 

Vaccination mot HPV minskar förekomsten av den främsta orsaken till livmoderhalscancer 
och är tillsammans med gynekologisk cellprovskontroll avgörande för förebyggande av 
livmoderhalscancer. Vaccination mot HPV ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för 
barn sedan 2010 och det är flickor födda 1999 och senare som har omfattats av programmet. Från 
och med augusti 2020 erbjuds vaccination mot HPV till alla barn oavsett kön i årskurs 5. Det är 
pojkar födda 2009 och senare som omfattas av vaccinations-programmet. 

Vaccinationstäckning för HPV-vaccin baseras på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret 
vid Folkhälsomyndigheten. Sedan 1 januari 2013 ska alla vaccinationer givna inom det allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn rapporteras dit. 

Årets vaccinationsstatistik gäller för vaccinationer med vaccinationsdatum t.o.m. den 31 december 
2021 och har sammanställts för flickor födda 2004–2010 och pojkar födda 2009–2010. Andelen 
vaccinerade definieras som andelen folkbokförda barn som har registrerade HPV-vaccinationer i 
det nationella vaccinationsregistret. 
Flickor födda 2004–2008

Av alla flickor födda 2004–2008 var nästan 88 procent vaccinerade med minst en dos och 83 
procent med två doser. Kompletterande vaccinationer ska erbjudas flickor upp till 18 års ålder och 
vaccinationstäckning bland 14–17-åriga flickor ökar något årligen.
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Barn födda 2009–2010

Flickor födda 2009 är den första kohorten som har uppnått 90 procentig vaccinationstäckning för 
dos 1. Vaccination av pojkar har fått en bra start även om vaccinationstäckning bland pojkar är 
lägre än hos jämnåriga flickor. 

Statistik om HPV-vaccinationer redovisas på läns- och kommunnivå på Folkhälsomyndighetens 
webbsidor om statistik för HPV-vaccinationer:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-
visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-hpv-vaccinationer/

Tabell 6: Andelen flickor och pojkar födda 2009–2010 med minst en respektive två registrerade doser 
av HPV-vaccin. Vaccinationer med vaccinationsdatum t.o.m. 2021-12-31.

Födelseår Vaccinerade med minst 1 dos Vaccinerade med 2 doser

2004 84,6 79,4

2005 86,2 80,8

2006 88,6 84,2

2007 89,4 85,3

2008 89,6  84,6
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Sammanfattning av doktorsavhandlingen: ”Human papillomavirus as a target for 
cancer prevention"

Efter att ha varit en del av Dillner-gruppen en längre tid som studiekoordinator för kliniska 
uppföljningsstudier av HPV-vaccination i befolkningen, och varit delaktig i en rad andra 
populationsbaserade studier som använder hälsodataregister, så fick jag chansen att med forskning 
fördjupa mig i epidemiologiska metoder och hur vi kan förbättra gynekologisk cellprovtagning i 
Sverige. I juni 2021 försvarade jag min avhandlingen med titeln ”Human Papillomavirus as a target 
for cancer prevention”. Avhandlingen studerar bland annat hur vi kan bibehålla en god kvalité på 
gynekologisk cellprovtagning i Sverige och hur vi kan använda HPV genotypning för att förbättra 
screeningens specificitet för livmoderhalscancer. Delstudie II och III använder data från NKCx 
och delstudie V använder screeningdata från det Belgiska nationella HPV-screeningslaboratoriet.

Socialstyrelsen har rekommenderat primär HPV-screening sedan 2015 och vi var intresserade av 
att se om vi kunde rutinmässigt kvalitetssäkra storskalig HPV-analys, på samma sätt som tidigare 
har gjorts vid primär cytologi, genom årliga audits (1).

Den första kvalitetskontrollen av HPV-analys utfördes på vätskebaserade cellprover tagna 2011- 
2012 inom Region Stockholm. Syftet med studien var att uppskatta den kliniska känsligheten 
för att identifiera kvinnor med risk för stark dysplasi (Cervical intraepithelial neoplasia grade 3 
(CIN3)) eller sämre diagnos de nästkommande två åren efter screeningprov, med målet att säkra  
den höga känsligheten för HPV-analys. Patologens databas Sympathy användes för att identifiera 
de fall som diagnosticerats med CIN3 eller sämre diagnos under 2013-2014 (381 n). Prov som 
saknade LBC prov taget de senaste två åren (188 n) eller inte fanns i biobanken (2 n) exkluderades. 
Vi tittade sedan på föregående HPV-analys- och cytologiresultat (63 n) och där det saknades 
HPV-resultat så plockades provet fram från cytologibiobanken för HPV-analys (91 n). Alla 154 
prov analyserades med Cobas 4800 och använde samma protokoll som för screeningprogrammet, 
(HPV 16 och 18 var för sig och poolade onkogena eller sannolikt onkogena ”övriga” HPV 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,59, 66 och 68).

Vi fann 148/154 kvinnor positiva för HPV och sensitiviteten låg på 97% och 143/154 med av-
vikande cellprov och en sensitivitet på 94% för cytologi. Det var alltså en högre sensititvitet för 
HPV-testning och resultatet indikerar  en hög kvalitet av bägge analyserna. De 6 negativa HPV-
proverna  analyserades vidare med Luminex som kan detektera fler HPV-typer (6, 11, 16, 18, 26, 
30, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 45, 51–54, 56, 58, 59, 61, 66–69, 70, 73, 74, 81–83, 86, 87, 89 och 90). 
Fem prover var fortfarande negativa och ett prov var HPV33 positiv.

Vid Centrum för Cervixcancerprevention, Karolinska sjukhuset i Stockholm, genomfördes audits 
av HPV-analys, på liknande sätt som har beskrivits ovan, för screeningprogrammets analyser för 
åren 2012-2017. Följande resultat är inte en del av avhandlingen, men nämns här för att det kan vara 
intressant att veta att det är möjligt att genomföra audits på HPV-analys inom screeningverksamhet 
kontinuerligt och att sensitiviteten höll sig på 97% under dessa år (2).

Metoden skiljer sig lite för att vi tittar här på de som har ett tidigare screeningtest upp till 
tre år tidigare än CIN3+ (2033 n) och det gjordes ett slumpmässigt urval av dessa prover för 
vidare granskning (1054 n). I det urvalet så hade redan 578 prov testats i HPV primärscreen- 
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ing och 476 prov plockades fram från cytologbiobanken för HPV analys (Roche Cobas 4800). 
För proven med negativa HPV-resultat (31 n) analyserades också med Luminex. Vid fortsatt 
negativa resultat plockades de motsvarande histopatologiska biopsierna (24 n) fram för analys 
med Luminex,. Samtliga biopsier som plockades fram för vidare analys omgranskades av erfaren 
patolog. Om både LBC och biopsiprov fortfarande var negativt så analyserades båda proven med 
helgenomsekvensering (Illuminasystemet). Endast i 4 prover av 1052 (0,4%) detekterades ingen 
HPV med någon av metoderna. Cobas 4800 upptäckte HPV i 1020/1052 prover (sensitivitet 
på 97,0 %) medan cytologiscreening av samma prover klassificerade 963/1052 prover som inte 
normala (sensitivitet på 91,6 %).

Konsekvent hög sensitivitet vid HPV-analys bör vara ett mål för kvalitetskontrollen. Vi visar här 
att det är lätt att genomföra årliga kvalitetskontroller för HPV-analys där vi kan studera hur vanlig 
falsk negativitet är, prestationen av HPV-analys över tid, upptäcka eventuella problem i tid och 
undersöka underliggande orsak till detta. När vi utsätter HPV-negativa prover för alternativa 
detektionsmetoder, här använde vi olika genotypningsmetoder som detekterar flera HPV-typer 
och vid fortsatt HPV negativitet använde vi helgenomsekvensering, ger det oss också möjligheten 
att upptäcka om det finns förändringar i spektrumet av cirkulerande HPV-typer och varianter.

För alla screeningprogram behövs det mätbara variabler för att kontrollera att programmet upp- 
når avsedd effekt. NKCx-årsrapport är ett viktigt verktyg att förmedla nyckeltal av cervixcancer- 
prevention i Sverige, men det är också viktigt med en internationell rapportering för ett utbyte 
av erfarenheter och för att främja framsteg i screeningverksamheten. Vi valde att presentera  
NKCx resultat av antalet cellprov, andelen prov som ingår i screeningprogrammet, täckningsgrad, 
del- tagande efter kallelse och uppföljning av onormalt cellprov för åren 2014-2016 (3). Under 
denna period samlades det in över 2 278 000 cellprover, varav 69% var till följd av en inbjudan 
och täckningsgraden låg på 82%. I denna period hade 25 725 kvinnor med höggradiga lesioner 
inom cytologi under 2013–2015 där uppföljning med histologi inom ett år låg på 96%. Detta var 
samtidigt som en ökning i livmoderhalscancer kunde ses i Sverige. Detta tydde på att ytterligare 
nyckeltal behövs för att avgöra om screeningprogrammet är effektivt eller inte. En målsättning för 
ett screeningprogram bör vara att kunna se förändringar i incidens av livmoderhalscancer på ett 
tidigt stadium.

Avhandlingens femte delarbete studerar hur HPV genotyp- och virusmängddata kan användas för 
att förbättra specificiteten för livmoderhalscancer vid HPV primärscreening (4). Vi gjorde en fall-
kontrollkohort utgående från det belgiska screeningprogrammet där cirka 1 miljon vätskebaserade 
prov hade analyserats för HPV med kvantitativ real-tids PCR mellan åren 2006 och 2014. Vi fann 
319 kvinnor som hade diagnosticerats histopatologisk med invasiv livmoderhalscancer och där 
det fanns en HPV-analys innan diagnos. Vi  matchade 6 kontroller per fall på ålder, +/- 5 år. För 
samtliga 1 miljon screeningprover fanns provsvar från 14 HPV-genotyper (HPV 16, 18, 31, 33, 45, 
52, 35, 39, 51, 56, 58, 59, 66 och 68) med både virusmängd och cytologiresultat för samma prov 
samt histopatologiskt resultat för fallen.

Genom analys av virusmängden för specifika HPV-genotyper så kunde vi förutsäga sannolikheten 
för att drabbas av livmoderhalscancer. Resultaten visade att analys endast för HPV 16 och 18  samt 
för HPV31/33/45/52 med hög virusmängd (3000 >kopior/ml) kunde förutsäga 87% av invasiv 
livmoderhalscancer. Analys av ytterligare 8 ”övriga” HPV-typer hittade  endast 9 fall till under 7 
års uppföljning.

Dessa resultat tyder på att HPV screening bör fokusera på HPV16/18 samt på HPV-virus med 
mellan-hög risk i höga virusmängder, eftersom det skulle drastiskt förbättra screeningens 
specificitet utan någon större försämring i sensitivitet. 

Hela världen har satt eliminering av cervixcancer som ett prioriterat hälsomål och det är förstås 
viktigt att så träffsäkra screeningmetoder som möjligt används.  

1. Hortlund M, Sundstrom K, Lamin H, Hjerpe A, Dillner J. Laboratory audit as part of the quality assessment of a primary HPV-screening 
program. J Clin Virol. 2016;75:33-6. 

2. Hortlund M, Muhr LSA, Lagheden C, Hjerpe A, Dillner J. Audit of laboratory sensitivity of human papillomavirus and cytology testing 
in a cervical screening program. Int J Cancer. 2021;149(12):2083-90. 

3. Hortlund M, Elfstrom KM, Sparen P, Almstedt P, Strander B, Dillner J. Cervical cancer screening in Sweden 2014-2016. PLoS One. 
2018;13(12):e0209003. 

4. Hortlund M, van Mol T, Van de Pol F, Bogers J, Dillner J. Human papillomavirus load and genotype analysis improves the prediction of 
invasive cervical cancer. Int J Cancer. 2021;149(3):684-91. 
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Figur 2: Risken för förtidsbörd (blå kurva), spontan förtidsbörd (grön kurva) och för tidig vattenavgång (röd kurva) ökar med längre 
koner (konlängd i mm). Anpassad från Fig 3 i © 2022, Johanna Wiik et al, BMC Medicine, Springer Nature, Feb 22, 2022, https://doi.
org/10.1186/s12916-022-02276-6

Sammanfattning av doktorsavhandlingen: ” Human papillomavirus infection and 
preterm delivery” 

Livmoderhalscancer och precancerösa cellförändringar orsakas av vissa typer av humant 
papillomvirus, HPV. Utveckling av cancer förebyggs genom HPV-vaccination, screeningprogram 
och om höggradiga cellförändringar har uppkommit så tas dom bort genom en så kallad ”excisions-
behandling”, oftast med en elektrod-slynga. Behandling av cellförändringar på livmodertappen har 
tidigare kopplats till en ökad risk för förtidsbörd, förlossning före 37 graviditetsveckor. Förtidsbörd 
är i sin tur den viktigaste orsaken till sjuklighet och död hos nyfödda barn. Mekanismerna bakom 
varför denna behandling ökar risken för förtidsbörd är inte klarlagda. Det finns också forskning 
som tyder på att kvinnor med obehandlade cellförändringar/HPV infektion har en ökad risk för 
förtidsbörd. 

Syftet med avhandlingen var dels att fördjupa kunskaperna om varför behandling av cellförändringar 
ökar risken för att föda för tidigt. Därutöver syftade avhandlingen till att besvara om det finns ett 
samband mellan obehandlad HPV infektion och/eller cellförändringar och förtidsbörd. 
I avhandlingen ingår två register-baserade studier i Sverige (med data från bland annat NKCx) och 
två prospektiva kohortstudier i Norge/Sverige respektive Norge. I de registerbaserade studierna 
fann man att HPV-infektion under graviditet samt cellförändringar under graviditet var kopplade 
till ökad risk för förtidsbörd samt även till för tidig vattenavgång och neonatal dödlighet jämfört 
med kvinnor med ett normalt cellprov. Risken var dock större hos kvinnor som genomgått 
excisions-behandling av cellförändringar och ökade med excisionens djup. Avhandlingen 
tydliggör att det framför allt är själva behandlingen som ger en riskökning. Risken för förtidsbörd 
var ca 2 gånger större efter behandling, och den absoluta riskökningen var 4,5% jämfört med 
kvinnor med normalt cellprov och 3,5% jämfört med kvinnor med HPV infektion, medan den 
absoluta riskökningen för förtidsbörd under 34 veckor var lägre, 1,7% (delstudie I). 
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Mätning av djupet på den vävnad som borttagits vid excision, den så kallade konlängden, började 
göras på ett systematiskt sätt i Västsverige 2008, innan fixering i formalin. Detta ger en direkt 
feedback till operatören av hur stor excisionen är och genom att man registrerat detta i NKCx 
Process så har man nu också kunnat koppla denna data till förlossningsutfall i det medicinska 
födelseregistret (delstudie II). Nya fynd var att även små excisioner (upp till 10 mm djupa) 
kopplas till en ökad risk för förtidsbörd och för tidig vattenavgång, både i jämförelse med kvinnor 
med normalt cellprov men även jämfört med kvinnor med obehandlade cellförändringar under 
graviditet. Nya fynd var också att tidigare excisionsbehandling ökar risken för förtidig vattenavgång 
utan värkar i fullgångna graviditeter och att risken ökar med excisionens djup. 

Man visade också för första gången i ett stort material en ökad risk för infektion i livmodern 
(chorioamnionit) efter behandling (delstudie I). Man fann även en ökad risk för sepsis 
(blodförgiftning) hos det nyfödda barnet och att den risken ökar med excisionens djup, vilket inte 
visats tidigare.
 
Den vanligaste orsaken till en infektion i livmodern samt även till spontan förtidsbörd är att 
bakterier från slidan tar sig upp till livmodern. Forskningsresultaten indikerar att denna risk kan 
vara ökad efter tidigare behandling för cellförändringar och en mekanism bakom den ökade risken 
för förtidsbörd efter behandling. Sammansättningen av bakterier i livmodertappen försämrades 
dock inte upp till 12 månader efter excisionsbehandling i en icke gravid kohort (delstudie IV). 

Sammanfattningsvis så ger avhandlingen ett ytterligare stöd för vaccinationsprogrammet mot 
HPV. Forskningsresultaten kan också användas som stöd vid beslutstagande om behandling av 
cellförändringar och för patientinformation. Screeningsprogrammet har framgångsrikt minskat 
incidensen av cervixcancer. När man som gynekolog behandlar cellförändringar så skall man 
ta bort alla cellförändringar, för att förhindra utveckling av cancer. Avhandlingen visar dock på 
vikten av att inte ta bort onödigt mycket frisk vävnad vid behandling av cellförändringar och att 
inte behandla i onödan, speciellt inte kvinnor som önskar fler barn. Vi rekommenderar att alla 
som gör excisionsbehandlingar mäter och registrerar konlängden. Denna information kan senare 
vara av värde vid riskbedömning i kommande graviditeter. Vi föreslår att storleken på excisionen 
finns tillgänglig för riskbedömning i förlossningsvården.

1. Wiik J, Nilsson S, Kärrberg C, Strander B, Jacobsson B, Sengpiel V. Associations of treated and untreated human papillomavirus infection 
with preterm delivery and neonatal mortality: A Swedish population-based study. PLoS Med. 2021;18(5):e1003641.

2. Wiik J, Kärrberg C, Nilsson S, Strander B, Jacobsson B, Sengpiel V. Associations between cervical intraepithelial neoplasia during 
pregnancy, previous excisional treatment, cone-length and preterm delivery: a register-based study from western Sweden. BMC Medicine. 
2022;20(1):61.

3. Wiik J, Værnesbranden MR, Jonassen CM, Staff AC, Carlsen KCL, Granum B, Haugen G, Hedlin G, Hilde K, Jacobsson B, Nilsson 
S, Nordlund B, Rangberg A, Rehbinder EM, Sengpiel V, Skjerven H, Sundet B, Söderhäll C, Vettukattil R, Sjøborg K. Maternal human 
papillomavirus infection during pregnancy and preterm delivery, a mother-child cohort study in Norway and Sweden. Submitted.  
4. Wiik J, Sengpiel V, Kyrgiou M, Nilsson S, Mitra A, Tanbo T, Jonassen C M, Tone Møller Tannæs, Sjøborg K.  Cervical microbiota in 
women with cervical intra-epithelial neoplasia, prior to and after local excisional treatment, a Norwegian cohort study. BMC Women's 
Health. 2019;19(1):30. 
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Styrgruppsmöten

NKCx styrgrupp har under verksamhetsåret 2021 haft protokollförda möten: 2021-03-18, samt 
2022-03-29.

Medarbetare

NKCx/ Analys har under 2021 (fram till juni 2022) haft två medarbetare som arbetat deltid för 
registrets räkning, en systemutvecklare (Pouran Almstedt) som sköter databasen och tar fram 
rapporter och statistik, och en datasamordnare (Sara Nordqvist Kleppe) som utför administration, 
årsrapporten och kvalitetsutveckling. Anknutna forskare som under året arbetat med registrets 
utveckling och/ eller data är Pär Sparén, Jiangrong Wang, Miriam Elfström och Joakim Dillner.

Ekonomisk redovisning

Redovisning av verksamhetsåret 2021

NKCx har under 2021 innehaft ett anslag från Statens Kommuner och Regioner (SKR)’s satsning 
på Nationella Kvalitetsregister, om 1 300 000 kronor. Enligt överenskommelse har 800 000 kronor 
av anslaget förbrukats för licenskostnader av Processregistret och resterande 500 000 kronor har 
använts som lönemedel för datasamordnaren. 
Budget för 2022

Inför verksamhetsåret 2022 beviljades NKCx 1 300 000 kronor av SKR, varav 800 000 kronor 
planeras att användas för Processregistret, resterande 500 000 kronor planeras att användas till 
lönekostnader för systemutvecklare och datasamordnare, samt för tryck och distribution av 
årsrapporten. 

Tabell 7: Styrgruppsmedlemmar för Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx). 
Senast uppdaterad: 2022-05-31.

Namn Funktion/Expertis

Joakim Dillner Ordförande i Styrgruppen, Registerhållare NKCx/ 
Analys. Grundare. Epidemiologi, Virologi 

Charlotte Örndal Registerhållare NKCx/Process. Gynekologi

Bengt Andrae Grundare. Senior rådgivare

Pär Sparén Grundare. Epidemiologi, Statistik

Björn Strander Grundare. Gynekologi

Katarina Kylebäck (inval) Processledare RCC Väst

Christer Borgfeldt Processledare RCC Syd

Nathalie Roos Processledare RCC Stockholm/ Gotland

Anna Meschaks (inval) Processledare RCC Norr

Lovisa Bergengren Processledare RCC Mellansverige

Miriam Våtz (inval) Processledare RCC Sydost

Miriam Elfström Ordförande i Nationell Arbetsgrupp för Cervixcancer-
prevention (NACx) 

Ulrika Stråhlman (inval) Utvecklingsbarnmorska, RCC Syd

Charlotta Sävblom Cytologi

Karin Dahlin Robertsson EQUALIS

Hendrik Edvardsson Klinisk patologi och cytologi

Kristina Elfgren Obstetrik & Gynekologi

Irene Silverlo Cytodiagnostiker

Annika Patthey Patologi

Registrets organisation och styrning

Registerhållare och styrgruppens sammansättning

NKCx/Analys registerhållare är Joakim Dillner. Charlotte Örndal är registerhållare för NKCx/
Process. NKCx Styrgrupp består av ytterligare 18 ledamöter däribland regionala processledare för 
cervixcancerprevention, experter inom ämnesområden: cytologi, patologi, virologi, gynekologi, 
statistik och epidemiologi. Styrgruppens aktuella sammansättning finns i tabellen nedan
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Samverkan och samarbeten

Projekt Utrotning av Livmoderhalscancer i Sverige: Arbetsgrupp tillsatt av RCC i Samverkans 
nationella arbetsgrupp mot livmoderhalscancer. Samordnas av arbetsgrupp bestående av Joakim 
Dillner (NKCx), Miriam Elfström (NKCx/NACx/RCC i Samverkan), Barbro Sjölander (Nätverket 
mot Gynekologisk Cancer), Karin Elinder (Cancerfonden) och Kristina Elfgren (Svensk förening 
för obstetrik & gynekologi, arbetsgrupp för prevention av cervixcancer). 

Arbetsgrupp för utredning av och åtgärd mot ökningen av incidensen av livmoderhalscancer: Tillsatt 
på initiativ av NKCx. Joakim Dillner och Jiangrong Wang (NKCx/Analys), Björn Strander (NKCx/
Process), Henrik Edvardsson (Svensk förening för Klinisk Cytologi) och Bengt Andrae (Svensk 
förening för obstetrik & gynekologi, arbetsgrupp för prevention av cervixcancer).

Redaktionsråd, European Cancer Screening Report. EU-uppdrag. Redaktionsmedlemmar: Joakim 
Dillner (NKCx), Miriam Elfström (NKCx/NACx).

International Cancer Screening Network (ICSN): Globalt nätverk av screeningorganisationer och 
experter. Ordförande: Miriam Elfström (NKCX/NACx)

Redaktionsråd, WHO/IARC Handbook of cervical cancer screening: Miriam Elfström (NKCX/
NACx).

Nordscreen.org: Website for interactive public display of screening quality indicators in the Nordic 
countries. Joakim Dillner (NKCx; Founding member); Miriam Elfström and Jiangrong Wang 
(members).

Nationell arbetsgrupp för framtagande av nytt nationellt vårdprogram inom cervixcancerprevention: 
Ordförande Miriam Elfström (NACx/NKCx). Från NKCX deltar Joakim Dillner och Pär Sparén. 

International Network of National HPV Reference Laboratories: Nätverk för ökad samverkan mellan 
de nationella referenslaboratorierna i 13 länder.(www.hpvcenter.se). Ordförande Joakim Dillner
 

Kommunikation

Registrets arbete kommuniceras i huvudsak via våra Nyhetsbrev, som kommer ut minst en gång 
om året. NKCx publicerade Verksamhetsberättelse och Årsrapport 2022, med data till och med 
2021 som elektronisk publikation i augusti 2022.

På vår hemsida: www.nkcx.se finns tidigare årsrapporter, kvalitetsdata och viktig information om 
registret.

Forskningsaktivitet 

Konferenser och seminarier

Beskrivning av kvalitetsregistrets verksamhet och resultat har presenterats och diskuterats i både 
internationella och nationella sammanhang:

EUROGIN anordnades 12–13 april 2022 i Düsseldorf, Tyskland. Data från NKCx presenterades i 
2 olika föredrag och en poster.

Beviljade datauttag för forskning ur kvalitetsregistret

Verksamhetsåret 2021

Inga nya ansökningar om datauttag har inkommit under 2021.
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Vetenskapliga publikationer baserade på kvalitetsregistret

Nationell samordning av olika kvalitetsutvecklingsprojekt, inklusive service med data och 
biostatistisk analys, är en viktig del av kvalitetsregistrets verksamhet. Registret har som vägledande 
princip att all kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling bör göras på vetenskaplig grund och 
resultaten göras allmänt tillgängliga genom publikation. Registret står också till tjänst med data 
och assistans till olika forskningsprojekt inom området.  
Verksamhetsåret 2021

Alfonzo, E., Holmberg, E., Milsom, I., Strander, B., 2021. Colposcopic assessment by Swedescore, evaluation of effectiveness in the 
Swedish screening programme: a cross-sectional study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology n/a. https://doi.
org/10.1111/1471-0528.17054
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https://doi.org/10.3892/ol.2021.12945
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Sammanfattning

Under 2021 har de regioner som varit tvungna att reducera screeningverksamheten under 2020 
på grund av SARS-CoV-2 pandemin arbetat med att komma ikapp med screeningen. De flesta 
regioner utfärdar nu kallelser nästan som enligt programmets riktlinjer – det var 94,4% av de 
kvinnor i befolkningen som borde ha fått kallelse som också fick det, vilket är en tydlig förbättring 
jämfört med förra året.  

Målgruppen för screening 2021 är 2 988 330 kvinnor mellan 23 och 70 år. De långvariga problemen 
med de s.k. spärrlistorna fortsätter tyvärr, med svårförklarade skillnader mellan regionerna 
(mellan 0,5% och 5,6% av befolkningen är uppförd på spärrlista i olika regioner). 

Täckningsgraden för kvinnor mellan 23 och 70 år (treårigt intervall 23–50 år, sjuårigt 51–70 år) 
i hela riket var 81% år 2021. Det har i synnerhet varit en höjning av täckningsgraden i den övre
åldersgruppen 61–70 år från 54% (2020) till över 60% (2021). 

I hela landet utfördes 772 386  HPV-tester vilket är en kraftig ökning jämfört med de 500 235 
HPV-tester som utfördes 2020.

Även andelen höggradiga cellförändringar (HSIL), CIN2 eller högre (CIN2+), som har följts upp 
med vävnadsprov inom 1 år var på en god nivå, 96% för riket. För alla regioner var uppföljningen 
inom ett år 91% eller mer.

Den sammanlagda bilden är den av ett väsentligen stabilt screeningprogram som borde ha goda 
möjligheter att gå över till 2022 års nya nationella screeningprogram med de ganska genomgripande 
förändringar som där beslutats. 
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Inledning

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) har som mål att skapa en 
faktabaserad vetenskaplig grund för att förebygga livmoderhalscancer i Sverige, samt att 
systematiskt och regelbundet följa omfattningen och resultaten av denna prevention. NKCx 
presenterar resultaten och ger också förslag som kan leda till förbättring. NKCx verkar också för 
en fullgod och jämlik prevention, oavsett var i Sverige en kvinna är bosatt. 

Deltagande enheter

Alla laboratorier inom patologi/cytologi/mikrobiologi som utför HPV-analys och/eller cytologiska 
och histopatologiska undersökningar på prover från livmoderhalsen rapporterar till NKCx. 
Kallelsedata och spärrlistor levereras oftast av samma laboratorier. En sammanställning av de 
rapporterande enheterna finns på vår hemsida.

Insamling och kvalitetskontroll av data

Information om alla gynekologiska cellprover (det vill säga alla cytologi- och HPV-prov, både för 
screening och andra indikationer), vävnadsprover med gynekologisk lokalisation, samt kallelser 
till gynekologisk cellprovtagning i landet samlas in. Täckningen år 2020 för kallelser, cellprover 
med HPV eller cytologisk analys och vävnadsprover med gynekologisk lokalisation är 100%. 

NKCx har en standardiserad process (se Figur 1) för insamling av data, rådgivning till laboratorier 
för överföring av datafiler till NKCx, inläsning av alla insända filer, kontroll av innehållet av 
dataleveranserna, kommunikation med laboratorier och experter för utredning av oklarheter som 
t.ex. för att tolka nya diagnoskoder som inte använts förut, översättning av data till en nationell 
nomenklatur och skapande av rapporter för kontroll av leveranserna från alla laboratorier. Vi har 
implementerade standardrutiner för kontroll av data och automatiserade rutiner för analysering 
av data och skapande av rapporter.

Prover och kallelser registreras i olika labbdatasystem i olika regioner. Formaten är lite olika och 
alla system har inte någon färdig möjlighet att exportera data. Vi rekommenderar att de skriptfiler 
som skrivits av NKCx används för export, eftersom uttagen från varje laboratorium då blir 
likadana. Varje gång en region byter system genererar det arbete för oss att tolka data i filerna, 
dock inte mer än att det är överkomligt.
 
Data levereras som textfiler enligt ett fördefinierat format, där all leverans av data till registret sker 
i krypterad form över internet eller på CD-skiva skickad med rekommenderad post.

Kvalitetsrapporter om data skickas först till inrapporterande enheter för kontroll. Det är väldigt 
viktigt för oss att kommunicera med nyckelpersoner på laboratorierna så att vi får rätt information 
om hur databasen är uppbyggd, hur uttaget har gjorts och vilka koder som används. Det uppstår 
kontinuerligt nya koder, men de senaste åren har vi kunnat översätta nästan alla koder tack vare 
samarbetet med den kunniga personalen på laboratorierna. Tack vare ett gott samarbete med 
laboratorierna tar det numera endast ett par månader att samla in alla data, kontrollera dem, samt 
skapa kvalitetsrapporter och figurer för hemsidan www.nkcx.se samt för Årsrapporten.

Nya labbdatasystem, nya screeningprogram (som HPV-baserad screening) och flödet av 
nya, okända koder kräver ändringar i rutiner, anpassning av alla våra program och eventuellt 
extra kontroller för att säkra kvaliteten av databasen. Vi kämpar hårt för att standardisera och 
automatisera våra rutiner i ett snabbt föränderligt vårdlandskap. 
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Figur 1: Process för insamlingen av data till NKCx och rapporter

Analysdatabasen för Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

Databashanteraren som används för registret är Microsoft SQL Server 2016. Systemet speglas 
automatiskt på s.k. Raid1-diskar och säkerhetskopieras dessutom dagligen automatiskt till en 
bandrobot. Databasen är placerad i en fysiskt skyddad serverhall med brand- och intrångsskydd. 
Behörigheten till denna hall är strikt begränsad till personal som sköter driften av utrustningen.

Databasen är strukturerad på ett sådant sätt att kvalitén på inrapporterade data kan analyseras 
och förbättras. Saknade uppgifter, dubbletter och liknande kan rättas på ett systematiskt sätt 
tack vare en normaliserad struktur som gör det lättare att hitta oklarheter i de data som ingår i 
kvalitetsregistret. Rutiner för översättning av de olika klassificeringssystemen till en gemensam 
SNOMED-kod enligt den nationella nomenklaturen har tagits fram, vilket är en förutsättning för 
tolkning och analys av cellprovtagningen i Sverige som helhet och för att jämföra olika laboratorier 
och regioner.
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Figur 2: Kumulativt antal prov i NKCx: cytologi (blå), PAD i cervix/ T83 (grå) och HPV (orange), samt antal inbjudningar (grön) och 
antal kvinnor på spärrlista (röd)

Tabell 2: Datavolym i NKCx år 2021

Datavolym i NKCX Kumulativt antal Antal år 2021 Förändring mot 2020

Kvinnor (med data i NKCx) 5 031 871

Kvinnor på spärrlista 138 546 26 278 -53%

Kallelser 22 464 927 1 317 423 45%

Cytologi 24 888 164 374 194 -4%

HPV 2 759 148 746 566 49%

PAD 1 745 899 73 694 1%

I Figur 2 visar hur registrets totala volym har ökat över tid och i figur 3 hur många prov som 
registrerats per år de senaste 10 åren.

Registrets volym ökar stadigt sett över tid, för cytologi och PAD finns data från 1960-talet, 
ökningen för cytolgi och PAD har varit ganska konstant sedan 1990. Data från HPV-analyser 
finns från 1990-talet, och har sedan dess ökat markant sedan dess.

Datavolym i NKCx

NKCx har data om 22 464 927 kallelser, 24 888 164 cellprov analyserade med cytologi, 2 759 148 
cellprov analyserade med HPV och 1 745 899 vävnadsprov. Sammanlagt har 5 031 871 kvinnor 
minst en uppgift i registret (Tabell 2).



34

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention(NKCx) 

Innan 2015 har provvolymen för cytologi varit ganska konstant på ca. 600 000 till 700 000 prov per 
år, men med en tydligt avtagande trend sedan 2015. Samtidigt ökar antalet HPV prov stadigt. För 
PAD ökar antalet prov något och ligger nu på ca. 70 000 prov per år. 

Figur 4 visar de viktigaste förändringarna i cervixcancerpreventionen över tid, och synliggör 
bland annat den ökade betydelsen för HPV-analyser. Vilket även ses tydligt i data (figur 3).

Figur 3: Antal prov per år i NKCx från 2011 till 2020 cytologi (blå), HPV (orange) och PAD i cervix/ T83 (grå).
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Figur 4: Tidslinje cervixcancerprevention

 År Händelse

 1950 Cervixcancer näst vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige

 1967 Organiserad gynekologisk hälsokontroll införs

 1983 Cervixcancerframkallande HPV upptäcks (Harald zur Hausen)

 1988 Första HPV-testet godkänt av FDA

 1995 Swedescreen, världens första randomiserade prövning av HPV-screening, 
  startas. Prövningen är registerbaserad och baseras på en föregångare till NKCx.

 2006 Första HPV vaccinet godkänns i Sverige
 
 2008 EU rekommenderar HPV som alternativ till cytologi för screening.

 2011 NKCx bildas i sin nuvarande form.

 2013 Cervixcanceruppkomsten på sin lägsta nivå någonsin i Sverige.

 2015 Både EU och Socialstyrelsen i Sverige rekommenderar HPV som förstahands 
  metod för cervixscreening i vissa åldrar. Programmets övre åldersgräns justeras  
  uppåt.

 2019 NACx tillsätter arbetsgrupp (”Task Force”) för utrotning av livmoderhalscancer  
  i Sverige.

 2020 Vaccination av pojkar i det allmänna vaccinationsprogrammet införs.

 2021 Projekt  utrotning av HPV och livmoderhalscancer i Sverige startar med
  HPV vaccination och HPV screening  för kvinnor födda 1994-1999.
  Målsättning att cancern ska vara utrotad inom sex år.

 2022 Nytt nationellt screeningprogram beslutas av Socialstyrelsen: Screening med
  HPV test vart femte år mellan åldrarna 23-50 och vart sjunde år upp till 70 års  
  ålder. 
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Cytologiprover

Vissa laboratorier (Gävle, Göteborg, Karlskrona, Växjö, Uppsala) har rapporterat data som går 
tillbaka ända till 1970-talet, medan rapporteringen från merparten av laboratorierna börjar under 
1980-talet, och för vissa först under 1990-talet eller senare (Figur 7).

Figur 5: Rapportering av cytologiprover i det nationella kvalitetsregistret.

*På grund av sammanslagning täcker exporten från Karolinska Universitetslaboratoriet (Stockholm) alla de tre laboratorierna i Dande-
ryd, Solna och Huddinge.  Data från Region Skåne levereras av Lund och Helsingborg sedan 2015.  
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HPV-prover

Cellprover analyserade för HPV finns från 2007 och framåt. Sedan 2015 redovisar alla laboratorier 
sina HPV-tester till NKCx (Figur 6). Tidiga HPV-test utgörs av reflex-test efter cytologi, sedan 
2012 förekommer i ökande utsträckning primära HPV-test för screening.

Figur 6: Rapportering av HPV prover i det nationella kvalitetsregistret.
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Figur 7: Rapportering av vävnadsprover i det nationella kvalitetsregistret.

Vävnadsprover

Två laboratorier (Växjö och Jönköping) har rapporterat data om vävnadsprover med 
gynekologisk lokalisation från 1970-talet, medan merparten av laboratorierna börjat 
rapportera först från 1980-talet. (Figur 7).

*På grund av sammanslagning täcker exporten från Karolinska Universitetslaboratoriet (Stockholm) alla de tre laboratorierna i Dande-
ryd, Solna och Huddinge.  Data från Region Skåne levereras av Lund och Helsingborg sedan 2015.
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Figur 8: Rapportering av kallelsedata till gynekologisk cellprovtagning i det nationella kvalitetsregistret.

Kallelser

Data om kallelser till gynekologisk cellprovtagning till och med 2021 finns för samtliga enheter 
som utfärdar kallelser. Data om kallelser finns sparade först från mitten eller slutet av 1990-talet 
(Figur 8).

*Kallelsedata för Skövde, Halmstad, Trollhättan, Borås och Göteborg levereras fr.o.m. 2013 av RCC Väst.
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Spärrlistor

Sedan 2015 är det obligatoriskt för regionerna att föra spärrlistor över de kvinnor som inte ska ha 
kallelser, antingen på grund av att de tackat nej eller på grund av att livmoderhalsen har opererats 
bort (total hysterektomi). Spärrlistorna behövs för beräkningen av kvalitetsindikatorn om kallelser 
skickats som de ska. Spärrlistorna ska endast innehålla de kvinnor som antingen i) inte behöver 
delta i screening på grund av en total hysterektomi eller ii) kvinnor som själva inte längre önskar 
att delta i screening. Som beskrivs nedan får inte alla kvinnor sin kallelse. Det är oklart varför 
detta inte alltid fungerar. Felaktig användning av spärrlistor är en möjlig kvalitetsavvikelse som vi 
numera utför analys av. De spärrlistor NKCx samlat in (Figur 9) innehåller data så långt tillbaka 
som 1984 (för Skåne). Från 1997 och framåt har de flesta regioner fört spärrlistor. Det är först 
under senare år som NKCx har börjat samla in dessa listor och innehållet varierar kraftigt mellan 
olika regioner, tydande på att spärrlistorna i vissa regioner kan innehålla fler anledningar till att 
spärra mot kallelser än vad som är rekommenderat. 

Figur 9: Rapportering av spärrlistor för kvinnor som inte ska kallas till screening

I nedanstående tabell visas hur omfångsrik spärrlistan är i olika regioner, samt en aggregerad 
statistik över innehållet i de olika spärrlistorna.
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Tabell 3: Analys av spärrlistorna i de olika regionerna i Sverige

 Total 
spärr-
lista

1) Befolk-
ningsregistret

2) Ålder 3) Ej godkända 
orsaker

Kontrol-
lerad 
spärrlista:

Godkända orsaker

Region Antal Ej i befolk-
ningsregistret

Under 
23 år

Över 70 
år

Andra orsaker Antal Egen vilja Medicinsk 
orsak

Egen vilja/
medicinsk 
orsak

Stockholm 
& Gotland

18 290 47 315 5 512 6 068 3 650 24 3 626 0

Uppsala 3 769 5 56 241 41 3 077 451 2 626 0

Söderman-
land

1 235 0 28 21 1 173 388 785 0

Östergöt-
land

7 105 1 413 1 368 13 3 891 378 3 513 0

Jönköping 2 320 0 52 15 2 241 302 1 939 0

Kronoberg 2 650 0 97 378 121 1 806 535 1 271 0

Kalmar 2 718 0 1 105 113 1 438 206 1 232 0

Blekinge 3 567 1 1 385 2 140 0 2 140

Region 
Skåne

50 226 746 2 419 33 539 6 936 2 851 1 080 1 771 0

Halland 6 757 125 2 832 2 403 3 217 286 2 931 0

Västra         
Götaland

19 248 148 0 3 733 186 14 545 896 13 649 0

Värmland 4 852 3 36 574 17 3 957 764 3 193 0

Örebro 7 385 3 75 2 241 5 4 639 435 4 204 0

Västman-
land

1 393 5 0 58 25 1 265 274 991 0

Dalarna 1 539 3 0 7 26 1 495 104 1 391 0

Gävleborg 3 001 3 76 326 267 2 036 136 1 900 0

Västernorr-
land

4 263 0 50 1 684 3 2 241 362 1 879 0

Väster-
botten & 
Jämtland

2 394 0 0 0 0 2 379 205 2 174 0

Norrbotten 1 256 0 0 75 138 1 016 130 886 0

Totalt 143 968 1 090 3 539 51 753 17 783 59 057 6 956 49 961 2 140

Vi noterar stora avvikelser för flera regioner i antalet kvinnor på Spärrlistan i jämförelse med 
tidigare år. NKCx bedömer att förekomst på spärrlista är korrekt för 49 961 kvinnor av 143 968 
kvinnor som totalt finns uppförda på spärrlistor. En viktig avvikelse är att det finns en annan 
angiven orsak till förekomst på spärrlista än de rekommenderade (för 17 783 kvinnor). Det är 
också mycket vanligt förekommande att äldre kvinnor (över 70 år) står kvar på spärrlistan (de 
utgör i år en tredjedel av alla kvinnor på listorna). Andelen kvinnor yngre än 23 år på spärrlistor 
är i samma storleksordning som förra året. Antalet kvinnor på spärrlistan som inte längre finns i 
befolkningsregistret (som exempelvis avlidit) är 1 090 kvinnor i år. Regionerna har arbetat aktivt 
med att förbättra användningen av Spärrlistorna, men en fortsatt rapportering på nationell nivå 
verkar behövas för att komma till rätta med avvikelserna. 

I år rapporteras hysterektomier under begreppet medicinsk orsak. Vilket är ett led i en ny 
begreppsändring som planeras införas i uppdateringen av vårdprogrammet i höst.

Bland giltiga orsaker är skillnaden anmärkningsvärd mellan regioner. Det höga antalet 
exkluderade kvinnor av medicinsk orsak i Västra Götaland beror på systematisk registerjämförelse 
för att identifiera hysterektomerade kvinnor. Allt fler regioner har en hög andel medicinsk orsak 
(>50%) på spärrlistan, vilket tyder på ett aktivt arbete med att identifiera hysterektomerade. 
Bemärkningsvärt är också att antalet spärrade av egen vilja inte har ökat sedan förra året, utan att 
ökningen helt och hållet faller under medicinsk orsak.
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Tabell 4: Kvinnlig population den 31/12 2021 i åldrarna 23–70 år, antal kvinnor i kontrollerad spärrlista år 2021, målpopulation för 
screening och andel av målpopulationen som finns i spärrlistan, per region.

Region Kvinnor 23–70 år,

bosatta i regionen 31/12 
2021

Antal kon-
trollerad 
spärrlista

Målpopulation Andel av målpopulation 
på spärrlistan

Stockholm 735 926

Gotland 17 449

Stockholm & 
Gotland

771 665 3650 753 375 0,5%

Uppsala 117 322 3077 113 553 2,7%

Södermanland 84 867 1173 83 632 1,4%

Östergötland 136 838 3891 129 733 3,0%

Jönköping 102 553 2241 100 233 2,2%

Kronoberg 57 173 1806 54 523 3,3%

Kalmar 70 247 1438 67 529 2,1%

Blekinge 45 109 2140 41 542 5,2%

Region Skåne 459 019 2851 408 793 0,7%

Halland 100 002 3217 93 245 3,5%

Västra Götaland 517 585 14545 498 337 2,9%

Värmland 90 457 4639 83 072 5,6%

Örebro 79 316 1265 77 923 1,6%

Västmanland 80 285 1495 78 746 1,9%

Dalarna 82 248 2036 79 247 2,6%

Gävleborg 70 689 2241 66 426 3,4%

Västernorrland 70 131 1016 68 875 1,5%

Jämtland 36 743

Västerbotten 76 446

Västerbotten & 
Jämtland

115 583 2379 113 189 2,1%

Norrbotten 70 131 1016 68 875 1,5%

Riket 3 132 298 59 057 2 988 330 2,0%

Nämnaren i den av Socialstyrelsen definierade kvalitetsindikatorn ”Andel av målgruppen som får 
kallelse” redovisas ovan, där målgruppen definieras som Totalbefolkningen inom rekommenderade 
åldrar minus Spärrlista. Tidigare har både Sverige och såvitt vi vet alla andra länder endast använt 
Totalbefolkningen som nämnare. Skillnaden är ganska liten – nämnaren ändrar sig från 3,13 
miljoner kvinnor till 2,99 miljoner kvinnor. Andelen av befolkningen som begärt utträde ur 
programmet befanns variera mellan olika regioner från 0,5% till närmare 6% av befolkningen. 
Arbetet med analys av Spärrlistorna har otvivelaktigt lett till ett ökat kvalitetsmedvetande angående 
Spärrlistornas användning.

Redovisning av Kvalitetsindikatorer

Vid beräkningen av KvalitetsIndikatorerna (=KI) enligt Socialstyrelsen: Målgrupp för inbjudan 
till screeningprogrammet (KI 0) och Andel kallade kvinnor (KI 1) utgår vi ifrån befolkningsdata 
minus Spärrlista. För beräkningen av andelen som blir kallade i tid används data om kallelser. Till 
beräkningen av Andel kvinnor som efter kallelse deltagit i screening för livmoderhalscancer (KI 2) 
och Täckningsgrad av gynekologisk cellprovtagning (KI 3) används både cytologi och HPV-data, 
oberoende av om regionen har infört 2015 års screeningprogram med primär HPV-screening eller 
ej. Beräkningen av de efterföljande kvalitetsindikatorerna: Andel kvinnor med positiva cellprov 
(KI 4), Andel obedömbara cellprover (KI 5), Andel cellprov utan endocervikala celler (KI 6) måste 
redovisas separat för antingen primär cytologi eller primär HPV (resultatet beror väldigt mycket på 
vilken strategi som används), medan Andel kvinnor med normalt cytologiprov efter positivt HPV-
test (KI 7) är endast relevant om primär HPV screening verkligen används. KI 11 är svarstider.
Sedan februari 2022 rekommenderar Socialstyrelsen två nya indikatorer: incidens av 



43

NKCx Årsrapport 2022 med data till 2021

livmoderhalscancer (KI 12) och dödlighet i livmoderhalscancer (KI 13), varav vi sedan tidigare 
presenterat incidensen årligen sedan 2014. Dödligheten i livmoderhalscancer planerar vi att 
redovisa i samband med nästa årsrapport, samtidigt kommer de rekommenderade åldersintervallen 
för redovisningen att anpassas enligt de nya rekommendationerna.

Målgrupp för inbjudan till screeningprogrammet (KI 0)

Målgruppen är hela svenska kvinnliga befolkningen mellan 23 och 70 år. År 2020 är det 3 132 
298 kvinnor, minus 59 057 kvinnor på spärrlistan (dvs. kvinnor som inte vill delta eller saknar 
livmoderhals), alltså är årets målgrupp 2 988 330 kvinnor.

Andel kallade kvinnor (KI 1)

Den procentuella andelen kvinnor aktuella för kallelse till gynekologisk cellprovtagning som 
verkligen fått kallelse i tid presenteras per region för åldersgruppen 24–50 år (Tabell 5a) och 
för åldersgruppen 51–70 år (Tabell 5b) nedan. Kommunvis redovisning finns både i grafik och 
tabellform på www.nkcx.se

Analysen utgår från i regionen bosatta kvinnor i screening-åldrarna och därefter undersöks om 
det finns ett cellprov taget inom rekommenderat intervall. Om så inte är fallet borde kallelse ha 
skickats. Antalet kvinnor som borde ha fått kallelse har sedan jämförts med data om kallelse 
verkligen har skickats. 

Kallade i tid innebär att man har fått kallelse inom eller senast 3 månader efter rekommenderat 
intervall mellan två cellprov, vilket är 3 år i åldrarna 24–50 år och 7 år i åldrarna 51–70 år. För 
kvinnor mellan 24 och 50 år har - trots pandemin- kallelser skickats i tid så att 94,4% av kvinnorna 
i målgruppen antingen redan tagit cellprov eller åtminstone fått en kallelse (vilket varierar mellan 
regionerna från som minst 89,7% och som mest 97,8%). För kvinnor mellan 51 och 70 år har 
kallelser gått ut i tid för 94,8% (från 81,4% till 99,5%). 

Sen kallelse innebär att kallelse har skickats, men att rekommenderat intervall efter senast tagna 
prov överskridits med mer än 3 månader. För åldersgruppen 24 år till 50 år var andelen sent 
kallade mellan 0,8% och 9,0%, för flertalet regioner en högre andel än förra året. Troligtvis en 
effekt av pandemin. För kvinnor mellan 51 år och 70 år ligger i år andelen sent kallade på 0,3% i 
riksgenomsnitt och varierar mellan 0% och 6,7%. Skillnaden mellan regionerna hänger troligtvis 
ihop med införandet av screening för den övre åldersgruppen och bör endast tolkas tillsammans 
med inte kallad. 

Inte kallad innebär att ingen kallelse skickats och inget cellprov tagits under hela 
uppföljningsperioden (5 år och 3 månader respektive 7 år och 3 månader). Gotland och Stockholm 
har minskat andelen av kvinnorna 24–50 år med utebliven kallelse från 7,2% och 5,7% (2020) till 
1,3% respektive 1,0% i år. Regioner med en hög andel kvinnor som inte blivit kallade är Kronoberg 
(4,4%), Blekinge (4,5%) och Örebro (7,6%), riksgenomsnittet ligger på 1,5%. För Örebro är det 
känt att man valt att kalla vart 4:e år för att gradvis gå över till 2022 års screeningprogram där 
kallelse ska skickas endast vart femte år. För kvinnor mellan 51 år och 70 år ligger i år andelen inte 
kallade på 4,9% i riksgenomsnitt, skillnaderna i de olika regionerna är fortsatt stora och sträcker 
sig mellan 0,3% och 18,2%.
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Region Antal 
kvinnor

Antal 
kallade

Andel kallade (%)

Totalt I tid Sent Inte 
kallad

I tid Sent Inte 
kallad

Stockholm 458 226 418 380 35 055 4 791 91,3 7,7 1,0

Uppsala 69 359 67 279 1 470 610 97,0 2,1 0,9

Södermanland 46 845 44 281 2 030 534 94,5 4,3 1,1

Östergötland 76 713 73 469 2 767 477 95,8 3,6 0,6

Jönköping 57 925 56 403 1 081 441 97,4 1,9 0,8

Kronoberg 32 021 29 699 907 1 415 92,7 2,8 4,4

Kalmar 36 134 34 851 424 859 96,4 1,2 2,4

Gotland 8 968 8 045 808 115 89,7 9,0 1,3

Blekinge 23 704 21 849 785 1 070 92,2 3,3 4,5

Skåne 241 899 232 250 8 492 1 157 96,0 3,5 0,5

Halland 53 097 51 268 401 1 428 96,6 0,8 2,7

Västra Göta-
land

299 091 282 420 11 196 5 475 94,4 3,7 1,8

Värmland 42 754 41 668 384 702 97,5 0,9 1,6

Örebro 49 731 44 668 1 291 3 772 89,8 2,6 7,6

Västmanland 44 699 43 097 665 937 96,4 1,5 2,1

Dalarna 42 476 41 204 664 608 97,0 1,6 1,4

Gävleborg 43 575 42 132 794 649 96,7 1,8 1,5

Västernorrland 36 522 35 470 443 609 97,1 1,2 1,7

Jämtland 20 508 20 002 272 234 97,5 1,3 1,1

Västerbotten 44 690 43 728 431 531 97,8 1,0 1,2

Norrbotten 36 680 35 043 814 823 95,5 2,2 2,2

Hela Landet 1 765 617 1 667 206 71 174 27 237 94,4 4,0 1,5

Tabell 5a: Antal och procentuella andelen kvinnor 24–50 år som får sin kallelse i tid, sent eller där kallelse skickas 
för sent eller inte alls under 2021.
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Län Antal 
kvinnor

Antal 
kallade

Andel kallade (%)

Totalt I tid Sent Inte 
kallad

I tid Sent Inte 
kallad

Stockholm 259 379 251 530 175 7 674 97,0 0,1 3,0

Uppsala 42 328 37 325 27 4 976 88,2 0,1 11,8

Södermanland 36 130 33 545 2 429 156 92,8 6,7 0,4

Östergötland 52 978 51 074 30 1 874 96,4 0,1 3,5

Jönköping 41 412 39 930 130 1 352 96,4 0,3 3,3

Kronoberg 22 597 18 390 90 4 117 81,4 0,4 18,2

Kalmar 31 191 30 405 51 735 97,5 0,2 2,4

Gotland 8 340 7 985 3 352 95,7 0,0 4,2

Blekinge 19 108 17 059 32 2 017 89,3 0,2 10,6

Skåne 157 305 155 823 219 1 263 99,1 0,1 0,8

Halland 41 008 39 036 57 1 915 95,2 0,1 4,7

Västra Göta-
land

198 876 182 862 137 15 877 91,9 0,1 8,0

Värmland 35 265 33 296 46 1 923 94,4 0,1 5,5

Örebro 35 117 32 999 99 2 019 94,0 0,3 5,7

Västmanland 32 505 32 356 50 99 99,5 0,2 0,3

Dalarna 35 850 31 611 12 4 227 88,2 0,0 11,8

Gävleborg 35 956 32 984 11 2 961 91,7 0,0 8,2

Västernorrland 30 669 29 283 26 1 360 95,5 0,1 4,4

Jämtland 15 989 15 478 32 479 96,8 0,2 3,0

Västerbotten 31 178 29 752 25 1 401 95,4 0,1 4,5

Norrbotten 31 594 29 530 67 1 997 93,5 0,2 6,3

Hela Landet 1 194 775 1 132 253 3 748 58 774 94,8 0,3 4,9

Tabell 5b: Antal och procentuella andelen kvinnor 51–70 år som får sin kallelse i tid, sent eller där kallelse skickas 
för sent eller inte alls under 2021. 

Införandet av höjning av övre åldersgräns

Särskilt anmärkningsvärd är skillnaderna mellan regioner som inte alls eller endast delvis infört 
2015 år screeningprogram med dess höjning av övre åldersgruppen och de regioner som helt 
infört detta. Här framgår tydligt att regionerna Uppsala, Kronoberg, Blekinge och Dalarna ännu 
inte höjt övre åldersgränsen. Gävleborg har gått ifrån 88,6% kallade i tid, 0,0% sent kallade och 
11,3% inte kallade (2020) till 91,7% kallade i tid, 0,0% sent kallade och 8,2% inte kallade i år, vilket 
tyder på att höjningen av den övre åldersgränsen påbörjades under förra året. Även Norrbotten 
har en liknande profil, med en sänkning av andelen inte kallade från 9,1% (2020) till 6,3% i år. 

Andel kvinnor som efter kallelse deltagit i screening för livmoderhalscancer (KI 3)

Deltagande efter kallelse är ett mått som snabbt ger återkoppling beträffande effekten av förändringar 
i provtagningsorganisationen, som t.ex. ändrad utformning av kallelsen eller ökad tillgänglighet 
till provtagningen. Deltagande efter kallelse har kunnat beräknas för alla enheter som utfärdar 
kallelser i landet. Deltagande inom 3 månader och 1 år efter kallelse har beräknats som en omvänd 
överlevnadsfunktion (1 minus sannolikheten att inte delta) enligt Kaplan-Meier-metoden och 
visar den kumulativa andelen kvinnor som vid någon tidpunkt har tagit ett gynekologiskt cellprov 
efter kallelse. Endast ”nya” kallelser har studerats: kallelsedata har rensats från de kvinnor som har 
tagit cellprov de senaste 3 resp. 5 åren.  All cellprovtagning som utförts inom 3 månader (90 dagar) 
och 1 år (365 dagar) efter att en kallelse har utfärdats räknas med.
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Tabell 6: Deltagande efter kallelse till gynekologisk cellprovtagning inom 3 månader och 1 år.

Region Antal kallade kvinnor 
2020

Andel kallade kvinnor som 
tagit ett gynekologiskt 
cellprov

inom  3 månader inom 1 år

Stockholm 64 641 41 49

Uppsala 23 815 33 57

Södermanland 26 506 56 67

Östergötland 20 321 64 71

Jönköping 18 909 67 80

Kronoberg 5 639 61 68

Kalmar 11 979 68 79

Gotland 1 534 46 55

Blekinge 6 335 69 80

Halland 22 456 71 82

Skåne 68 443 55 67

Västra Götaland 80 941 63 76

Värmland 15 784 75 83

Örebro 12 604 63 75

Västmanland 13 064 55 73

Dalarna 10 713 67 84

Gävleborg 10 494 60 70

Västernorrland 14 504 73 78

Jämtland 7 276 72 80

Västerbotten 15 233 76 82

Norrbotten 7 626 63 73

Hela landet 458 817 62 73

För hela landet ligger deltagande efter kallelse på 62% inom tre månader och 73% inom ett 
år. Siffrorna varierar dock kraftigt mellan olika regioner och samvarierar ganska väl med 
täckningsgraden i respektive region. I 11 av regionerna deltar över 75% av kallade kvinnor inom 
ett år efter kallelse (Tabell 6). Deltagandet är lägst i Stockholm som har ett deltagande på 49% 
inom ett år efter kallelse.



47

NKCx Årsrapport 2022 med data till 2021

Täckningsgrad av gynekologisk cellprovtagning (KI 2)

Det totala antalet gynekologiska cellprover i Sverige (inklusive HPV-tester) uppgick år 2021 till 
914 663. Av dessa togs 893 055 (98%) i åldrarna 23 år till 70 år, där kvinnor kallas till gynekologisk 
cellprovtagning och 76% av dessa prov ingick i den organiserade cellprovtagningen. En betydande 
andel av de icke-organiserade proven har dock tagits vid uppföljning av cellförändringar upptäckta 
vid organiserad cellprovtagning. De prover som är rapporterade från mikrobiologilaboratorier 
och som inte också rapporterats från cytologilaboratorier i samma region har klassats som icke-
organiserade, eftersom uppgift saknas om de har tagits vid organiserad provtagning. Högsta andelen 
organiserad cellprovtagning förekom i Södermanland och i Norrbotten (87%) och den lägsta i 
Kronoberg (46%) (Tabell 7). Övriga regioner ligger inom intervallet 66% - 84% organiserade prov.

De flesta regioner har en tydligt ökad andel prov inom organiserad screening i år. Stockholm 
har ökat andelen organiserade prov från 56% förra året till 74% i år. Halland uppvisar en liten 
sänkning, från 85% till 81%, men ligger fortfarande långt över riksgenomsnittet. 

Tabell 7: Antal cellprov (med cytologi eller HPV) per län och i riket år 2021 i åldrarna 23–70 år, 
samt andel av dessa inom organiserad provtagning.

2021

Region Antal cellprov Andel inom organiserad 
cellprovtagning (%)

Stockholm 223 700 74

Uppsala 34 426 74

Södermanland 25 351 87

Östergötland 34 742 78

Jönköping 33 254 66

Kronoberg 24 668 46

Kalmar 19 022 78

Gotland 4 761 70

Blekinge 11 787 70

Skåne 112 340 74

Halland 25 988 81

Västra Götaland 153 652 80

Värmland 24 736 79

Örebro 21 385 78

Västmanland 22 886 83

Dalarna 23 458 78

Gävleborg 19 922 75

Västernorrland 21 953 84

Jämtland 11 285 83

Västerbotten 23 780 83

Norrbotten 19 959 87

Hela Landet 893 055 76
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Nationell täckningsgrad i olika åldrar och för olika uppföljningstid

Socialstyrelsens nationella screeningprogram från 2015 omfattar bl.a. införande av primär HPV-
analys av cellproven för alla kvinnor över 30 år, ett utvidgande av den övre åldersgränsen till 70 år 
samt ett längre screeningintervall 51–70 år (7 års intervall).

Täckningsgraden beräknas som antalet kvinnor i en viss åldersgrupp bosatta i en viss geografisk 
region som har tagit ett gynekologiskt cellprov under en definierad tidsperiod (till exempel 3, 5 
eller 7 år), dividerat med totalbefolkningen kvinnor i denna åldersgrupp, region och tidsperiod. 
Medelbefolkningen under perioden är en skattning av ”risktiden” för att ta ett cellprov. Eftersom 
kvinnor vanligtvis kallas till gynekologisk cellprovtagning först när det har gått tre respektive fem 
år sedan senaste cellprovet kan tre- och femårsgränserna vara missvisande. Det anses därför enligt 
internationella riktlinjer vara mer rättvisande att beräkna täckningsgraden för 3,5 eller 5,5 och 7,5 
års uppföljning. 

Tabell 8: Täckningsgrad (%) i riket i åldrarna 23–50, 51–70 och 23–70 år efter 
uppföljningstid.

Uppföljning 
i år

2021

Ålder i år

23–50 51-70 23-70

3 75 48 64

3,5 82 53 71

4 86 59 76

5 92 69 83

5,5 94 72 85

6 95 74 87

7 98 78 90

7,5 99 79 91

8 100 81 92

* Vägt medelvärde över åldersklasserna 

Vi redovisar täckningsgrad i enlighet med Socialstyrelsens 2015 beslutade nationella 
screeningprogram som rekommenderar screening upp till 70 års ålder. Det är 7% av Sveriges 
kvinnor 23–60 år som inte har tagit ett cellprov under en 6 årsperiod. Tittar man på åldrarna 23–70 
år är det 13%. Observera särskilt att vid långa uppföljningstider så deltar nästan hela befolkningen 
i screeningen (se t ex 7 års uppföljning för åldersgruppen 23–50 år i Tabell 8).

Täckningsgrad per region för olika åldrar 

Cellproverna har hänförts till det län där kvinnan är folkbokförd vid provtagningstillfället genom 
att det nationella kvalitetsregistret har länkats till Skattemyndighetens befolkningsregister. 
Tidigare (t.o.m. 2013 års data) användes provtagarens länstillhörighet (eller, om den inte fanns, 
laboratoriets länstillhörighet). Skillnaden är dock ganska marginell. För riket som helhet ger det 
inga skillnader i täckningsgrad alls, medan det för enskilda län kan variera med en procentenhet 
upp eller ner. För tidstrenderna i följande avsnitt räknas täckningsgraden enligt tidigare modell
t.o.m. 2013 (utifrån provtagarens eller laboratoriets länstillhörighet) och från 2014 års data efter 
kvinnans folkbokföringslän. Skatteverkets befolkningsdata innehåller begränsad information om 
historisk folkbokföring, varför det nya beräkningssättet inte kunnat användas på äldre data

Sveriges nationella cancerstrategi (SOU 2009:11) anger som en målsättning 85% täckningsgrad 
för gynekologisk cellprovtagning. Utvecklingen över tid för en region kan ibland vara ett mer 
relevant mått. En hög täckningsgrad för den gynekologiska cellprovtagningen är helt nödvändig 
för att kunna förebygga livmoderhalscancer i den kvinnliga befolkningen. Målet måste vara att 
cellprovtagningen omfattar så många kvinnor som möjligt.
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Län Ålder 
i år

23–50 51–70 23–70

Stockholm 74 73 74

Uppsala 78 70 75

Södermanland 81 81 81

Östergötland 85 83 84

Jönköping 88 88 88

Kronoberg 79 62 72

Kalmar 90 81 86

Gotland 75 70 73

Blekinge 83 74 79

Skåne 81 91 85

Halland 94 81 88

Västra Götaland 86 79 84

Värmland 92 89 91

Örebro 83 78 81

Västmanland 84 85 85

Dalarna 88 76 82

Gävleborg 88 70 79

Västernorrland 88 83 85

Jämtland 87 76 83

Västerbotten 90 82 87

Norrbotten 84 75 80

Hela Landet 82 79 81

Tabell 9: 2021 års täckningsgrad (%) efter län i åldrarna 
23–50*, 51–70**, 23–70 år.

      * Uppföljningstid 3,5 år (42 månader)

    ** Uppföljningstid 7,5 år (90 månader)

  *** Det internationella jämförelsetalet för täckningsgrad (vägt medelvärde för uppföljningstid 3,5 resp. 7,5 år).

Om man ser till hela åldersgruppen 23–70 år hade åtta regioner en täckningsgrad för intervallet   
23–70 års ålder på 85% eller mer: Jönköping, Kalmar, Skåne, Halland, Värmland, Västmanland, 
Västernorrland och Västerbotten når upp till målnivån – medan resterande regioner och riket 
ligger under. Kronoberg, Gotland och Stockholm uppvisade de lägsta täckningsgraderna (72%, 
73% och 74%), medan riksgenomsnittet ligger på 81% i åldersgruppen 23–70 år.
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Täckningsgrad per region, åren 2013–2021

Täckningsgraden i riket är stabil med en tydlig ökning sedan 2013 (streckade linjen i Figur 10). 
Sedan förra året har täckningsgraden ökat för riket i sin helhet, vilket också är fallet för de flesta 
regionerna. Nedan presenteras täckningsgraden i åldrarna 23–70 år över tid för varje region. Det 
finns stora variationer mellan regionerna, och över tid i enskilda regioner.

I norra regionen ligger täckningsgraden runt genomsnittet för riket. Det senaste året har alla 
regioner i norr ökat täckningsgraden, Västerbotten och Västernorrland ligger över riksgenomsnittet.  
Norrbotten ligger numer lägst i regionen.

Mellansverige uppvisar en bred spridning bland täckningsgraderna i de olika regionerna. 
Värmland ligger tydligt över riksgenomsnittet med 88% i år, och uppvisar en långsiktigt ökande 
täckningsgrad. Även Västmanland ligger i år över riksgenomsnittet, och har en långsiktigt stigande 
trend. Uppsala har tydligt ökat sin täckningsgrad i jämförelse med förra året från 68% till 72%. 
Örebro, Dalarna och Gävleborg ligger runt riksgenomsnittet.

Stockholm och Gotland ligger tydligt under riksgenomsnittet, båda regionerna hade tappat i 
täckningsgrad förra året på grund av pandemin och uteblivna kallelser men har återhämtat sig i år.

I västra regionen ligger täckningsgraden över riksgenomsnittet, för både Halland och för Västra 
Götaland

I sydöstra regionen ligger täckningsgraden för Kalmar och Jönköping tydligt över riksgenomsnittet, 
Östergötland ligger strax över riksgenomsnittet. För Kalmar sjunker täckningsgraden fram till 
2015 och sedan stiger den igen. Jönköping uppvisar en långsamt stigande trend och Östergötland 
tappade lite under förra året i samband med pandemin, men har nu återhämtat sig.

I södra regionen ligger täckningsgraden för Kronoberg och Blekinge långt under riksgenomsnittet. 
För Blekinge syns en nedåtgående tendens, Kronoberg fortsätter att öka sin täckningsgrad fast 
långsammare än riket i sin helhet. Den troligaste förklaringen till låga täckningsgrader i dessa 
båda regioner är att höjningen av den övre åldersgränsen ännu inte är införd. Skåne uppvisar en 
långsiktigt ökande trend och ligger nu över riksgenomsnittet på 82%.
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Figur 10: Täckningsgrad per region, åren 2013–2021
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Figur 10: Täckningsgrad per region, åren 2013–2021.
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Figur 10: Täckningsgrad per region, åren 2013–2021.
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Täckningsgradens utveckling över de senaste åren per åldersgrupp

Täckningsgraden för kvinnor 23–25 år (blå fyrkant i Figur 11) ligger mellan 2014 och 2019 runt 
90%, även om den sjunkit något de senaste två åren ligger den ändå högre än i någon annan 
åldersgrupp. Även för kvinnor mellan 26–30 år (grön trekant) ses en tydlig ökning sedan 2013. 
Täckningsgraden för de äldsta kvinnorna, 61–70 år (grön streckad linje), har ökat markant sedan 
den nya rekommendationen utfärdades år 2015, från 30% till över 60%. I de övriga åldersgrupperna 
ses för riket som helhet endast smärre ökningar av täckningsgraden. Genomsnittet för åldrarna 
23–70 år (svart streckad linje) ökar från ca. 70% år 2015 till 80% år 2021.  

Figur 11: Täckningsgrad i riket per åldersklass 2013–2021.
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HPV-analyser

Från och med maj 2015 är alla HPV analyser inrapporterade till NKCx. Fram tills nyligen fanns 
det många regioner som fortfarande använde primär cytologi i åldrar där det inte längre är 
rekommenderat, vilket avspeglas i att antalet utförda HPV-tester ökar kraftigt över tid (Figur 12). 
Under 2021 har 772 386 HPV-tester inrapporterats till NKCx.

Figur 12: Antal HPV-tester och deras resultat, data från 2007 till 2021

De första primära HPV-testerna utfördes under 2012 i Sverige.

Andel kvinnor med positiva cellprov (KI 4) och Andel obedömbara cellprover (KI 5)

Enligt de nya rekommendationerna kommer alla kvinnor från 30 års upp till 70 års ålder att testas 
för HPV utan föregående cytologiprov (screening HPV). Tidigare har HPV-test använts efter 
föregående cytologiprov för att avgöra vilka lätta cellförändringar som behöver följas upp (reflex 
HPV). Det är sedan tidigare känt att kvinnor med HPV-negativa lätta cellförändringar inte har 
någon ökad risk för livmoderhalscancer och att HPV-test av cellprover med lätta cellförändringar 
därför kan användas för att öka specificiteten i screeningen (minskad överbehandling).  
Redovisningen diagnoser på provnivå är baserad på att proven indelas efter indikationen för HPV-
analysen: 1) Screening HPV, 2) indicerad HPV, 3) reflex HPV (primär cytologi) och 3) indicerad 
HPV. Alla SNOMED koder sammanfattades till nedanstående diagnoser. 
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Diagnosprofil HPV

Som förväntat är andelen HPV-positiva prov kraftigt beroende på ålder.

HPV Diagnoser Screening HPV Reflex HPV 

(prov med positiv 
cytologi)

Indicerad HPV

Klartext Antal Andel % Antal Andel% Antal Andel %

HPV negativ 364 245 88,4% 2 374 17,9% 2 280 75,0%

HPV positiv 45 556 11,1% 9 807 74,0% 951 24,8%

Otillräckligt prov 1336 0,32% 1 0,01% 2 0,21%

Ej tolkningsbar kod 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Antal prov 412 058 13 250 3 232

Antal diagnoser 411 141* 13 251** 3 233**

* 917 prov har ingen diagnos

** 1 prov har två olika diagnoser

Tabell 10: Andel kvinnor med positiva cellprov och antal obedömbara cellprover (HPV-test per indika-
tion, år 2021)

Andelen HPV-negativa prov är som högst för screeningprover (88,4%). Andelen HPV-positiva 
prov är högst för reflex HPV (74,0%), följd av indicerad provtagning (29,4%) och lägst bland 
screeningprov (11,1%). Andelen otillräckliga prov bland screeningprover har stigit i jämförelse 
med förra året (från 0,15% till 0,32%). Prov med ej tolkningsbar kodning redovisas både i HPV 
och i cytologitabellen för fullständighetens skull. Av prover identifierade som primär HPV saknar 
917 prov en HPV-diagnos.

Ålder NEG POS EB EJ Antal

23–29 år 20 215 
(71,9%)

7 798 
(27,7%)

88 
(0,31%)

0 
(0,00%)

28 101

30–49 år 205 166 
(88,5%)

26 036 
(11,2%)

506 
(0,22%)

3 
(0,00%)

231 711

50–70 år 138 168 
(91,8%)

11 608 
(7,71%)

741 
(0,49%)

1 
(0,00%)

150 518

Tabell 10a: Diagnosprofil för HPV screeningprov uppdelat i åldersgrupper 

HPV-typ Antal diagnoser Andel av HPV-positiva

HPV16 6467 14,2%

HPV18 2316 5,1%

HPV18/45 446 0,98%

HPV45 332 0,73%

HPV56 1 0,00%

ÖVRIG HPV 28 007 61,5%

POS 13 945 30,6%

Antal HPV-positiva prov 45 556

En majoritet (61,5%) av de HPV-positiva proven i årets data är positiva för övrig HPV dvs. inte 
HPV16, eller HPV18, en tredjedel av proverna (30,6%) är rapporterade som (en mindre andel av 
dessa är även kodade för en specifik HPV-typ). 14,2% av proverna är positiva för HPV16 och 5,1% 
av proverna för HPV18. Notera att det är fyra gånger så vanligt med ÖVRIG HPV typ än med 
den mest cancerframkallande HPV-typen (HPV16). ÖVRIG HPV står således för en mycket stor 
andel av de screeningpositiva resultaten som ger upphov till någon form av uppföljning.

Tabell 10b: HPV-typer bland HPV-positiva screeningprov



57

NKCx Årsrapport 2022 med data till 2021

NKCx inhämtning av data från cytologilaboratorierna inkluderar även de HPV-test som finns 
registrerade hos cytologilaboratorierna. Det finns dels cytologilaboratorier som utför HPV-test, 
dels finns det mikrobiologiska laboratorier som exporterar data om HPV-test till sitt regionala 
cytologi-laboratorium. Förutom den import av HPV-data som vi får via cytologilaboratorierna så 
har vi även inhämtat HPV-data direkt från de mikrobiologiska laboratorierna i Region Skåne, från 
Karolinska Universitetssjukhuset samt från Västra Götalandsregionen.

Ett viktigt framsteg var formuleringen av en nationell nomenklatur för registrering av HPV- 
data i laboratoriedatasystem för patologi/cytologi (vilken finns att ladda ner på vår hemsida). 
Vi har sedan tidigare en generell nomenklatur för registrering som används i mikrobiologiska 
labbdatasystem och med den standardiserade HPV-nomenklaturen för patologi/cytologi har vi nu 
goda förutsättningar att åstadkomma en snabb återkoppling.

HPV Självprovtagning

Självprov är HPV-prov taget av kvinnan själv. Detta har varit rekommenderat för långtidsuteblivare 
i många år och är sedan länge ett önskemål från patientorganisationerna. Syftet är en så bekväm 
och kostnadseffektiv screening som möjligt.
 
I de flesta fall har vi identifierat självproven genom att använda de provtagningsserier laboratorierna 
har angett som självprov. Data presenterades för första gången i förra årets rapport. I år presenteras 
data för 2020 med ett hel t års uppföljningstid och för 2021 med den uppföljningstid som finns till 
förfogande. Nytt för i år är att vi har beräknat deltagande efter erbjudande om självprovtagning.

Kvinnorna som deltar med HPV-självprov delas i denna redovisning in i a) screeningdeltagare 
(senaste provet är taget mellan 2,5 år och 7 år sedan för kvinnor i åldern 30 till 49 år, respektive 
mellan 6,5 år och 11 år sedan för kvinnor i åldern 50 till 70 år) och i b) långtidsuteblivare (senaste 
prov taget över 7 år sedan, respektive över 11 år sedan) i redovisningen. Övriga kvinnor med 
självprovtaget prov redovisas endast under det totala antalet prov.   

År 2020 2021

Region Totalt Screening Långtids-   
uteblivare

Totalt Screening Långtids-   
uteblivare

Antal Antal Andel Antal Andel Antal Antal Andel Antal Andel

Stockholm 5666 149 2,6% 4 137 73,0% 130 893 60 529 46% 8 023 6%

Östergötland 996 118 11,8% 440 44,2% 7 473 2 871 38% 281 4%

Jönköping 259 81 31,3% 124 47,9% - - - - -

Skåne 12 089 5 892 48,7% 1 101 9,1% 39 783 17 182 43% 1 639 4%

Västra Götaland 648 255 39,4% 163 63,9% 435 107 25% 201 46%

Jämtland/     
Härjedalen

- - - - - 62 11 18% 30 48%

Västerbotten - - - - - 1 743 241 14% 1 048 60%

Alla regioner 19 658 6 495 33,0% 5 965 30,3%

Tabell 11: Antal självprov per år och region

Det är fortfarande anmärkningsvärt få regioner som använder självprovtagning i någon större 
omfattning, dock har volymerna ökat. Det är i Stockholm, där självprovtagning använts för 
screening, där provtagningsvolymerna ökat som mest. Även Skåne och Östergötland har en större 
provvolym än förra året.

Under 2021 har alla regioner erbjudit självprovtagning i någon omfattning. I tabell 11a redovisas 
för första gången deltagande efter erbjudande om självprovtagning. I princip finns två olika sätt 
att erbjuda självprov: a) utskick av självprovtagnings-kit direkt till mottagaren och b) erbjudande 
att beställa hem ett självprovtagnings-kit via en länk. Identifieringen av erbjudandet om 
självprovtagning har skett via inbjudningarna och identifieringen av de självtagna HPV-proven 
har skett via provtagningsserierna (remissserie). I tabellen redovisas även det totala deltagandet 
efter erbjudande, vilket är baserat på alla prov oavsett typ dvs. självprov, HPV- eller cytologiprov 
tagna hos barnmorska eller gynekolog. Deltagandet med självtaget prov varierar mellan 25,3% 
och 42,6%, vilket höjs till 28,2% och 53,9% när alla provtyper inkluderas i beräkningen.
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År 2020 2021

Region Totalt Screen-
ing

Långtids-   
uteblivare

Totalt Screen-
ing

Långtids-   
uteblivare

Antal Antal Andel Antal Andel Antal Antal Andel Antal Andel

<23 år 1 0 0% n.a. n.a. 1 0 0% 0 0%

23–29 år 1 598 1 064 66,6% n.a. n.a. 24 037 6 432 26,8% 0 0%

30–49 år 9 021 4 082 45,2% 2 970 32,9% 95 240 51 831 54,4% 8 103 15,6%

50–70 år 8 988 1 334 14,8% 2 995 33,3% 59 926 22 623 37,8% 3 119 5,2%

>70 år 44 15 34,1% n.a. n.a. 531 55 10,4% 0 0%

Alla åldrar 19 658 6 495 33,0% 5 965 30,3% 179 
735

80 941 45,0% 11 222 6,2%

Tabell 12: Antal självprov per år och åldersgrupp

Inbjudande 
region

Antal kvinnor 
med inbjudan till 
självprovtagning

Antal 
självprov

Deltagande 
med själv-
prov (%)

Deltagande 
oavsett 
provtyp (%)

kit länk kit länk kit länk kit länk

Stockholm 274917  112642  41,0%  43,0%  

Uppsala 594  199  33,5%  42,1%  

Södermanland 411  139  33,8%  47,2%  

Östergötland 205 12964 79 3456 38,5% 26,7% 45,4% 29,9%

Jönköping 79  27  34,2%  45,6%  

Kronoberg 53 3 14  26,4% 0,0% 30,2% 33,3%

Kalmar 97 354 37 1 38,1% 0,3% 46,4% 1,1%

Gotland 5781  2368  41,0%  42,5%  

Blekinge 31  13  41,9%  45,2%  

Region Skåne 397 79813 152 29742 38,3% 37,3% 42,6% 41,0%

Halland 78 503 26  33,3% 0,0% 55,1% 14,5%

Västra Götaland¹  447 44894 139 318 31,1% 0,7% 45,2% 30,2%

Värmland 78 2 31  39,7% 0,0% 47,4% 0,0%

Örebro 117 1 38  32,5% 0,0% 51,3% 0,0%

Västmanland 164  57  34,8%  48,2%  

Dalarna 169 1 64  37,9% 0,0% 47,9% 100,0%

Gävleborg 150  47  31,3%  46,7%  

Västernorrland 98  39  39,8%  53,1%  

Jämtland/ Härje-
dalen ²

83  40  48,2%  57,8%  

Västerbotten² 4015  1018  25,4%  27,9%  

Norrbotten 71  28  39,4%  57,7%  

Okänt 2028 30 272  13,4% 0,0% 14,1% 16,7%

Riket ³ 290 063 138 565 117 469 33 517 40,5% 24,2% 42,6% 36,2%

Tabell 11a: Deltagande efter erbjudande om självprovtagning per region

Uppföljningstiden är varierande, vi har därför uteslutit 29% av inbjudningarna med uppföljningstid 
kortare än 90 dagar. I övrigt har vi räknat med all uppföljningstid som finns till förfogande dvs 
fram till 2021-12-31. 
Det finns ett par möjliga felkällor i beräkningen, den första är i) att inte alla erbjudanden om 
självprovtagning har registrerats av laboratoriet/ importerats till NKCx, den andra är ii) att inte 
alla självtagna HPV-prov har identifierats korrekt. Därför är analysen av deltagande fortfarande 
preliminär, vi räknar med att kunna uppdatera analysen i nästa årsrapport, och där även redovisa 
deltagande efter 3 mån samt efter 12 månader.

1 Flertalet självprovtagna prov i Västra Götaland har ej kunnat identifieras                                                                                                         
2 Jämtland och Västerbotten rapporterade inte in om provtagningskit skickades ut direkt eller om de kunde beställas via länk, därför är  
siffrorna samlade i kolumnen för direktutskickade kit                                                                                                                                               
3Antalet självprovtagna prov anges för riket med undantag för Västra Götaland
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År 2020 2021

Region Antal prov Antal POS Andel POS (%) Antal prov Antal POS Andel POS (%)

Stockholm 5 666 627 11 130 893 16 375 12,5

Östergötland 996 122 12 7 473 1 000 13,4

Jönköping 259 29 11 - - -

Skåne 12 089 2 147 18 39 783 7 248 18,2

Västra Götaland 648 103 16 435 64 14,7

Jämtland/ Härje-
dalen

62 7 11,3

Västerbotten 1 743 193 11,1

Totalt antal prov 19 658 3 028** 15

Tabell 13: Antal (och andel) kvinnor med positiva självprov per år och region

* En kvinna med prov i två regioner förekommer   ** Två kvinnor med prov i två regioner förekommer Tabell 11a

Det är anmärkningsvärt stora skillnader i andel positiva självprovtagningsprover mellan regionerna. 
Även om en viss skillnad kan förklaras av olika åldersgrupper och/eller provtagningsindikation 
så pekar fynden på att kvalitetssäkring av att självprovtagna provet blir korrekt tagna och korrekt 
analyserade är mycket viktigt. 

Andel cellprov utan endocervikala celler (KI 6) 

”Endocervikala celler saknas” är ett vanligt fynd som ses för ca. 6–8% av proven. Måttet har 
traditionellt använts som ett mått på provkvalitet, men storskaliga registerlänkningar har funnit 
att det inte har någon effekt alls på cancerrisken.  Det är således tveksamt om det borde redovisas 
eftersom det kan riskera att leda till en fel-fokusering av kvalitetsarbetet. Eftersom det fortfarande 
ingår bland Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer har vi valt att ändå redovisa det nedan. 

Kvalitet på inrapporterade SNOMED-koder

Att de koder som registreras för olika cytologiska fynd överensstämmer med nationell 
nomenklatur är väsentligt av flera skäl. NKCx utför varje år ett betydande arbete för, att i dialog 
med laboratorierna, tolka de lokalt använda koderna. Som framgår av data i denna årsrapport 
lyckas detta nästan alltid, men det kvarstår ändå alltid en viss osäkerhet om tolkningen av 
lokala (ej nationellt standardiserade) koder, gjorts korrekt. För ett flertal laboratorier skiljer sig 
diagnosprofilen från riksgenomsnittet med mer än 3 standardavvikelser och det är svårt att säga 
om det t.ex. kan röra sig om skillnader i lokal kodning eller om det rör sig om ett reellt diagnostiskt 
problem. Vi har också ett flertal exempel på hur samma kod betyder olika saker i olika regioner. 
För fullgod patientsäkerhet är det därför väsentligt med en standardiserad registrering av de 
cytologiska fynden.

En nationell nomenklatur utformas av Svensk Förening för Klinisk Cytologi och NKCx följer 
den av professionen utarbetade nomenklaturen. Som kvalitetsmått för om använda koder följer 
nationell nomenklatur har NKCx föreslagit ett kvalitetsmått: ”Tolkning av inrapporterade 
diagnoskoder”. Sedan 2014 redovisas en öppen rapportering av detta kvalitetsmått på www.
nkcx.se. Redovisningen finns i grafisk och tabellarisk form på www.nkcx.se både för riket samt 
laboratorievis, som den procentuella andelen:

a) Av alla enskilda diagnoser
b) Av alla unika diagnoskoder
c) Av alla prov

Där framgår även hur många diagnoskoder som har översatts till gällande nationell nomenklatur.

Liksom för HPV-test är det endast meningsfullt att jämföra profilen av cytologiska diagnoser 
grupperat efter vilken indikation som provet har tagits. Redovisningen är baserad på indikation 
för analysen enligt 1) Primär HPV/Sekundär cytologi, 2) Sekundär HPV/primär cytologi samt 3) 
Indicerad cytologi. 
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För screeningprover med primär cytologi bedömdes 70% som cytologiskt normala. 
Skivepitelförändringarna dominerades av skivepitelatypi (ASCUS) och låggradiga 
skivepitelförändringar (LSIL) med 6,9% respektive 3,8%. Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) 
förekom i 0,5% av proverna, höggradiga skivepitelförändringar HSIL (CIN 2 och CIN3) i 0,8% och 
misstanke om skivepitelcancer i 0,0% (1 prov). Körtelcellsatypi förekom i 0,06% av proverna, och 
0,01% (5 prov) uppvisade adenocarcinom/ adenocarcinom in situ (AIS).

Utav reflexproven med primär HPV-analys, där endast HPV-positiva (och icke självtagna) prov 
analyseras för cytologi, bedöms endast 52% som cytologiskt normala, skivepitelförändringarna 
dominerades av  skivepitelatypi (ASCUS) och låggradiga skivepitelförändringar (LSIL) med 
24% respektive 12%. Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) förekom i 2,6% och höggradiga 
skivepitelförändringar HSIL (CIN 2 och CIN3) i 4,4% av proverna, 0,02% (5 prov) uppvisade 
misstänkt skivepitelcancer. Körtelcellsatypi förekom i 0,9% av proverna, och 0,2% (36 prov) 
uppvisade adenocarcinom/ adenocarcinom in situ (AIS).

För indicerad cytologi (vilket motsvarar provtagning på kliniska remisser) är andelen skivepitelatypi 
(ASCUS) och låggradiga skivepitelförändringar (LSIL) betydligt högre än för screeningcytologi, 
med 11% och 8,4% respektive. Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) förekom i 1,5% av 
proverna, höggradiga skivepitelförändringar HSIL (CIN 2 och CIN3) i 2,2% och misstanke om 
skivepitelcancer i 0,06% (60 prov). Körtelcellsatypi förekom i 0,6% av proverna, och 0,14% (145 
prov) uppvisade adenocarcinom/ adenocarcinom in situ (AIS).

Andel kvinnor med normalt cytologiprov efter positivt HPV-test (KI 7)

Detta mått motsvaras av andelen prov med normal diagnos i cytologi efter HPV-screeningtest, 
vilket framgår av Tabell 14 ovan. För 2021 var det således 52,1%.

1M74006 (CIN1) tillordnades M80770 (LSIL)

2M74007 (CIN2) och M80702 (CIN3) tillordnades M80772 (HSIL)

3M80703 (Skivepitelcancer) tillordnades M80701 (misstanke om skivepitelcancer)

4M81403 (Adenocarcinom) tillordnades M81401  (misstanke om Adenocarcinom)

Diagnosprofil cytologi Screening  cytologi 
(Reflex HPV) 

Reflex cytologi    
(Screening HPV) 

Indicerad cytologi

Beskrivning SNOMED Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ej bedömbart prov M09010 816 0,86% 227 1,10% 2 932 2,76%

Endocervikala celler saknas M09019 5 583 5,89% 1 387 6,71% 8 957 8,42%

Normalt/ benignt prov M00110 66 447 70,1% 10 761 52,1% 79 315 74,6%

Lätt skivepitelatypi (ASC-US) M69710 6 517 6,88% 4 976 24,1% 12 152 11,4%

Misstänkt höggradig dyspla-
si (ASC-H)

M69719 444 0,47% 529 2,56% 1 606 1,51%

Låggradig intraepitelial 
skivepitellesion / LSIL 

M80770 [1] 3 614 3,81% 2 450 11,9% 8 964 8,43%

Höggradig intraepitelial 
skivepitellesion/ HSIL 

M80772 [2] 729 0,77% 900 4,35% 2 379 2,24%

Misstanke om skivepitel-
cancer

M80701 [3] 1 0,00% 5 0,02% 60 0,06%

Körtelcellsatypi M69720 59 0,06% 183 0,89% 602 0,57%

Adenocarcinom in situ (AIS) 
eller misstanke om Adeno-
carcinom

M81401[4] 5 0,01% 36 0,17% 145 0,14%

Atypi i celler av oklar/ annan 
celltyp

M69700 0,00% 0,00% 0,00%

Maligna celler av oklar 
celltyp/ annan celltyp

M80009 31 0,03% 47 0,23% 152 0,14%

Ej tolkningsbar 0 0,00% 1 0,00% 26 0,02%

Antal prov 94 774 20 669 106 376

Tabell 14: Cytologidiagnoser (enligt den nationella nomenklaturen) per prov år 2021

Diagnosprofil cytologi
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Andel kvinnor med positiva cellprov som utretts vidare (KI 8)

Uppföljning av höggradiga cellförändringar

Det är av stor vikt att höggradiga cytologiska förändringar följs upp med kolposkopi och 
biopsi för vidare utredning. En mätbar andel av svenska kvinnor med invasiv cervixcancer har 
haft cellförändringar som inte följts upp. Olika länders screeningprogram har olika hög andel 
cervixcancerfall med denna bakgrund, vilket tyder på att det bör vara möjligt att förebygga 
dessa cancerfall i välordnade program. Det nationella vårdprogrammet rekommenderar att 
cellförändringar med CIN2 eller högre (CIN2+) följs upp med kolposkopi och vävnadsprov 
inom tre månader från diagnos. NKCx gör länsvisa sammanställningar av andelen cytologiska 
förändringar med CIN2+ som följts upp med vävnadsprov inom 3 månader resp. 1 år efter 
diagnos. Samtliga analyser har utförts i den nationella databasen, så att även vävnadsprov tagna i 
annan region (t.ex. för kvinnor som flyttat) är inkluderade i analyserna. Vävnadsprov inom 1 år 
efter diagnos med CIN2+ har beräknats som en omvänd överlevnadsfunktion (1 – sannolikheten 
att inte ha tagit ett vävnadsprov) enligt Kaplan-Meier-metoden och visar den kumulativa andelen 
prover med CIN2+ som vid någon tidpunkt har följts upp med ett vävnadsprov någonstans i 
landet. 

Tabell 15: Uppföljning efter CIN2+ (HSIL) i cellprov.

Andel (%) som följts upp 
med vävnadsprov

Kvinnor med utebliven 
uppföljning

Region Antal kvinnor med 
CIN2+(HSIL+) 2020

inom 3 
månader

inom 1 år Ej uppföljda 2020-12-31 
(antal kvinnor)

Stockholm 1 616 82 97 30

Uppsala 116 71 98 0

Södermanland 102 68 93 5

Östergötland 129 81 98 0

Jönköping 163 66 98 0

Kronoberg 78 79 97 1

Kalmar 173 71 98 1

Gotland 69 76 98 0

Blekinge 50 69 96 2

Halland 207 78 95 3

Skåne 648 57 93 25

Västra Götaland 948 64 96 14

Värmland 100 74 99 0

Örebro 20 53 100 0

Västmanland 91 59 95 4

Dalarna 301 58 93 1

Gävleborg 153 76 97 4

Västernorrland 134 51 98 1

Jämtland 71 27 99 0

Västerbotten 164 62 91 3

Norrbotten 144 54 97 2

Hela Landet 5 477 66 96 96



62

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention(NKCx) 

I landet som helhet följdes 66% av CIN2+ (HSIL) tagna 2020 upp med vävnadsprov inom 3 
månader och 96% inom 1 år, vilket är siffror som motsvarar föregående år. Fem regioner följer 
upp mindre än 96% med vävnadsprov inom ett år. 

Tabell 15 visar också det exakta antalet kvinnor som haft cellförändring med CIN2+ under 2020 
som fortfarande inte följts upp med vävnadsprov den 2021-12-31, vilket var 96 personer. Detta är 
en tydlig förbättring jämfört med föregående år (då det var 240 kvinnor). För många regioner rör 
det sig endast om enstaka personer utan uppföljning. 

Andel HPV-positiva kvinnor med normal cytologi som tar ett nytt cellprov inom 3,5 
år (KI 9)

Andelen HPV-positiva kvinnor med normal cytologi (taget mellan 2017-01-01 och 2018-06-30) 
som har tagit ett nytt cellprov inom 3,5 år (till och med 2021-12-31) är 84%.

Andel kvinnor med falskt negativa cellprover (KI 10)

I Socialstyrelsens rapport ”Nationell utvärdering av livmoderhalsscreening” som publicerades i 
juni 2020 rapporterades för första gången kvalitetsindikator 10 för kvinnor som tagit cellprov 
mellan 2008 och 2015. Antalet falskt negativa cellprover, det vill säga prov som inte uppvisar 
cellförändringar, men där livmoderhalscancer diagnosticeras inom ett screeningintervall 
(intervallcancer) stiger över tid från 17 till 25 falskt negativa prov per 100 000 prov. 

Detta mått kan endast beräknas i samarbete med Socialstyrelsen, eftersom vi saknar identifierbara 
och kvalitetssäkrade data med den slutgiltiga diagnosen livmoderhalscancer i Sverige (som finns 
i Nationella Cancerregistret). Det är på gång att beräkna detta mått för 2020 i samarbete med 
Socialstyrelsen, men resultatet fanns inte klart vid Årsrapportens publicering. 
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Tabell 16: Svarstider för cellprover (cytologi och HPV sammantaget) i dagar

Laboratorium Antal prover Median av svarstid i dagar 90:e percentil av svarstid i dagar

Stockholm/ 
Gotland

222 425 5 13

Synlab 9 932 7 10

Unilabs Huvudsta 4 210 15 15

Unilabs St Göran 15 263 14 20

Uppsala 41 624 28 35

Södermanland 28 339 15 15

Östergötland 49 574 13 15

Jönköping 35 637 13 15

Kronoberg 18 396 9 10

Kalmar 27 029 9 10

Blekinge 16 773 27 45

Skåne 150 218 15 20

Halland 37 375 11 15

Västra Götaland/ 
Borås

31 503 13 15

Västra Götaland/ 
Sahlgrenska

114 253 19 20

Västra Götaland/ 
Skövde

33 825 12 15

Västra Götaland/ 
Trollhättan

21 482 14 15

Värmland 32 355 6 10

Örebro 31 082 8 15

Västmanland 30 176 18 30

Dalarna 33 825 12 15

Gävleborg 23 682 9 10

Västernorrland 28 543 14 25

Jämtland 15 263 14 20

Västerbotten 31 082 8 15

Norrbotten 23 648 12 15

Hela Landet 1 111 497 11 15

Väntetid från provtagning till besked om provsvar skickats (KI 11)

Svarstid beräknas som datum för slutsvar minus datum för provtagning och redovisas som 
mediantid och som 90:e percentilen av svarstider. Rekommendationen från Svensk förening för 
klinisk cytologi är att den 90:e percentilen bör ligga under 28 dagar. Detta är viktigt för fullgod 
service och minskad oro för kvinnan. Vi har tidigare redovisat att det finns belägg för att förlängda 
handläggningstider även ökar risken för cancer, varför det är dubbelt angeläget att tillse att 
laboratorierna håller rekommenderade svarstider.

Antalet prover är fler i jämförelse med förra året, men det har ändå skett en anmärkningsvärt 
stor förbättring hos flertalet laboratorier. Medianen och den 90e percentilen av svarstiderna har 
sänkts från 14 och 40 dagar (2020) till 11 och 15 dagar i år. De enda regioner vars laboratorier 
inte uppfyller rekommendationen för svarstid på under 28 dagar för 90 procent av proverna är: 
Uppsala (35 dagar), Blekinge (45 dagar) och Västmanland (30 dagar). Värt att notera är att alla 
laboratorier i Västra Götaland sedan i fjol sänkt sina svarstider, som numera tydligt underskrider 
den rekommenderade tiden.
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Invasiv livmoderhalscancer, åldersstandardiserad incidens (KI 12)

Indikatorn var inte beräknad vid Årsrapportens publicering.

Dödlighet i livmoderhalscancer (KI 13)

Indikatorn är ny sedan februari 2022 och kommer att redovisas i nästa års årsrapport. 

Mer information om Analysregistret 

Mer information om Analysregistret finns under www.nkcx.se
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NKCx Processregister ”Cytburken” 
-Årsrapport med processdata till 2021
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Årsrapport med processdata till 2021

Bakgrund om Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerpreventions registerdelar

Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCX) består av två delar, 
Analysregistret och Processregistret. De båda registerdelarna hanterar väsentligen samma 
variabler, men registerdelarna kan sägas ha olika rytm och olika användningsområden. 

Analysregistret laddas med information från hela landet årsvis och detaljerade kvalitetsrapporter 
ges ut årligen. Data kan följas såväl över hela landet som nedbrutet på mindre områden och ge 
underlag för analyser av data över långa tidsperioder. Detta beskrivs detaljerat under ”Årsrapport 
med analysdata till 2020”.

Processregistret, som också går under namnet Cytburken, har en kort uppdateringstid med minst 
veckovisa dataleveranser från aktörer inom cervixcancerprevention i anslutna regioner. Registerdelen 
hanterar samtliga de nyckelvariabler som Nationella Arbetsgruppen för Cervixcancerprevention 
(NACx) har fastlagt, men även ett antal ytterligare uppgifter. Processregistret är i sin tur uppdelat 
i två delar innehållande samma grunddata, en ren kvalitetsregisterdel och ett vårddataregister. 

Vårddataregistret har en översiktsvy som ger möjlighet för behörig personal med arbetsuppgifter 
inom cervixcancerprevention och dysplasiutredning och som inhämtat kvinnans medgivande, 
att se en sammanställning av en kvinnas samtliga prover och behandlingar relaterade till 
cervixcancerpreventionsprocessen. Detta underlättar det dagliga arbetet. Det finns också en 
frågevy som endast visar senaste datum för cellprov och en uppmaning att erbjuda cellprov 
om intervallet är rätt, vilken kan användas vid besök hos MVC eller gynekolog av annan orsak 
för att underlätta erbjudande om kompletterande screening med korrekt tidsintervall. Under 
kalenderåret 2021 gjordes 130 500 slagningar för översiktsvyn över prov och behandlingar och 
136 000 slagningar för datum för senaste cellprov.

Processregistret producerar data som kan ses i realtid via webben med delvis valbara formulär 
som kan brytas ner till individnivå för provtagare. Dessa data är inte monitorerade och ligger 
därför inte öppet för alla, men är tillgängliga för behöriga vårdgivare i anslutna regioner. Vilka 
data som kan ses är olika och beror på exakt vilken information förutom de grundläggande 
kvalitetsparametrarna som respektive region har beslutat sig för att rapportera in till registret. 
Funktionen möjliggör en lättillgänglig uppföljning av lokalt arbete inom preventionsprocessen för 
samtliga ingående aktörer i anslutna regioner.

Detaljerade årsrapporter om cervixcancerpreventionsprocessen framställs från processregisterdata 
för anslutna regioner. Rapportens uppbyggnad beror delvis av vilka data aktuell region har valt 
att rapportera till Cytburken. Rapporterna framställs delvis i samråd med verksamhetsansvarig i 
regionen/sjukvårdsregionen som också kan kommentera och publicera uppgifterna.
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Ineras projekt screeningstöd livmoderhals

Ett behov att dela främst kallningsgrundande information mellan regioner för att kunna erbjuda 
även kvinnor som flyttar eller väljer provtagning/utredning i annan region än sin folkbokföring 
lika vård har tidigare identifierats, vilket resulterade i ett uppdrag till Inera att utveckla en tjänst 
som möjliggör detta. Projektet pausades 2020, men det finns en avsikt att ta upp arbetet igen, men 
då i en förvaltningsfas snarare än ett införandeprojekt Man kan läsa mer om Ineras projekt här: 
https://www.inera.se/tjanster/screeningstod-livmoderhals/

Cytburken avser att erbjuda regioner som använder Cytburken att i kunna välja att ansluta till 
tjänsten via Cytburken, vilket något minskar behovet av anpassningar i övriga system, även detta 
arbete har pausats sedan 2020. 

Behovet att dela information av relevans för kallelser och behov av uppföljning inom 
cervixcancerpreventionen mellan regioner på ett ur informationssäkerhetssynpunkt korrekt sätt 
kvarstår för att erbjuda kvinnor samma förutsättningar oavsett bostadsort eller val av provtagare 
eller vårdgivare i enlighet med fritt vårdsökande. 
Läget under 2021

Även 2021 präglades till stora delar av Covid-19-pandemin. Socialstyrelsens direktiv som 
möjliggjorde erbjudande om självprovtagning för HPV som ett sätt att upphämta screeningskuld 
på grund av pandemin har utnyttjats i olika omfattning. Några regioner har lyckats kalla ikapp 
med sedvanliga resurser.
 
Under året har, trots pandemin, det pågående arbetet med flytt av CytBurken till INCA-
plattformarnas databasmiljö kunnat fortgå väsentligen enligt plan. 

Vid årets avslut är landets samtliga regioner utom Region Skåne anslutna till Cytburken. Region 
Blekinge är fortfarande i en införandefas men överför delar av sin data.

Nedan följer ett urval av data från Cytburken. För ytterligare information och mer data hänvisas 
till RCC-västs hemsida/Gynekologisk cellprovskontroll/Kvalitetsregister/Cytburken. Här finns 
också kontaktuppgifter.

Direktlänk: 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/
gynekologisk-cellprovskontroll/kvalitetsregister/cytburken/

De regionala kvalitetsrapporter som tas fram för Sydöstra sjukvårdsregionen, Sjukvårdsregionen 
Mellansverige och Västra Sverige publiceras på RCC-västs hemsida/Gynekologisk cellprovskontroll/
Kvalitetsregister/Kvalitetsrapporter
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Trendanalys antal utskickade kallelser

En positiv trend med ökning av täckningsgrad och antal tagna cellprov efter att de flesta regioner 
haft lägre siffror under 2020 rapporteras överlag. Bidragande faktorer till detta är ökade mängder 
vanliga kallelser men även utskicka av självprov eller erbjudande om självprov. 

Antalet utskickade kallelser påverkas för varje enhet av en rad faktorer. Regionerna har till 
exempel varit olika snabba med att inkludera de övre ålderskohorterna i sina kallelser. Nedan visas 
täckningsgrad fördelat på ålder för Region Sörmland för 2019 och 2021, där täckningsgraden 2021 
är tillfredsställande för åldrarna upp till 71.

Sjukvårdsregion Region Totalt antal utskickade 
kallelser per år

2019 2020 2021

Mellansverige Sörmland 22870 43292 35351

Värmland 20643 21580 21914

Västmanland 33385 28018 31051

Gävleborg 23901 22075 16022

Uppsala 46491 56515 56078

Dalarna 24395 22294 29029

Örebro län 30326 21924 23048

Sydöstra Östergötland 36064 26453 48536

Jönköpings län 28820 27299 27719

Kalmar län 20854 21011 20622

Västra Halland 32218 35785 30257

Västra Götaland 173221 148499 226984

Tabell 18:  Totalt antal utskickade kallelser 2020 och 2021, för Västra Sverige, Sjukvårdsområde 
Mellansverige och Sydöstra sjukvårdsregionen, per region.

Figur 13 Täckningsgrad fördelat på ålder, Region Sörmland 2019-12-31
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Figur 14: Täckningsgrad fördelat på ålder, Region Sörmland, 2021-12-31

Några regioner har infört utskick av självprov eller erbjudande om självprov för att minska 
påverkan av Covid-19 pandemin på provtagning inom screeningen. Som framgår ovan hade Västra 
Götalandsregionen en stor nedgång i antal utskickade kallelser från Det framgår av Cytburkens 
årsrapport för Västra Sverige att Västra Götalandsregionen har valt att använda sig av erbjudande 
om ordinarie självprov för upphämtning. Utskicket av erbjudanden kom igång under sommaren 
2021 och vid årsskiftet hade totalt 70521 erbjudanden skickats ut. Totalt 24373 ordinare självprover 
var inskickade till laboratoriet och hade klar analys 2021-12-31. Utfallet av dessa visas nedan. 
Tillgänglig informationsmängd vid årsskiftet möjliggör ingen analys av utfallet i uppföljande prov 
för de individer där självprovet påvisade HPV. 

Utfall Antal Andel (%)

Negativt för HPV av högrisktyp 21787 89,4

Positivt för HPV 16/18 1955 8,0

Positivt för HPV av övrig högrisktyp 580 2,4

HPV-analys obedömbar 51 0,2

Totalt 24373 100

Tabell 19: Utfall av ordinarie självprov analyserade under 2021 Västra 
Götalandsregionen. Erbjudanden har enbart skickats till kvinnor som 
skulle provtagits med primäranalys HPV enligt gällande vårdprogram.
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Utfall i cellprov tagna som screening – indikator för behov av primär uppföljning 
på dysplasiutredningsenhet

De något komplexa algoritmerna för uppföljning baserat på utfall i cellprover tagna som screening 
gör att volymen av behovet av uppföljning kan vara svårt att förutse. Cytburkens data från Västra 
Götalandsregionen har en tillräcklig detaljnivå för att göra en översikt över utfallet i analyserna 
av screeningprover fördelat mellan prover med primär-HPV-analys, primär cytologisk analys 
och fall med dubbelprover utan extrapoleringar då laboratoriernas indata innehåller information 
om primär analystyp. Detta ger en möjlighet att göra en uträkning av totala antalet besök på 
gynekologisk mottagning som utfallet krävs. De flesta av dessa skall innehålla en kolposkopi, men 
några utgör cellprov taget hos dysplasisköterska.

Tabell 20: Utfall cellprov tagna inom screening med primär cytologisk analys, Västra Götalandsregionen 2021.

Reflex HPV-analys

Primär Cyt-analys HPV NEG (%) HPV ÖVR (%) HPV 16/18 (%) Ej analys (%) Totalt (%)

Benign 10 (0,0) 1 (0,0) 0 (0,0) 21 142(99.9) 21 153(100,0)

ASCUS/LSIL 1 097 (39,9) 1 383 (50.3) 272 (9.9) 0 (0,0) 2 752 (100,0)

HSIL+ 8 (3.7) 87 (460.1) 57 (26.3) 65 (30.0) 217 (100,0)

Obedömbart 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 339 (100,0) 339 (100,0)

Ej analys 0 (0.0) 2 (66,7) 1 (33.3) 0 (0,0) 3 (100,0)

Totalt 1 115 (4.6) 1 473 (6.0) 330 (1.3) 21 546 (88,1) 24 464 (100,0)

Tabellen visar utfallet i cellprover tagna hos kvinnor < 30 år. Totalt cirka 24 500 fall med primär 
cytologisk analys renderade strax under 3 000 reflex HPV. Av 2752 prover med ASC-US eller LSIL 
var cirka 40 % negativa för HPV av högrisktyp i reflexanalysen och kunde återföras till kallelse 
via screening med normalt intervall. Direktivet ändrades under året så att reflexanalys för HPV 
skall utföras även vid höggradiga cytologiska avvikelser i primär cytologi, därför finns en andel 
prover med endast cytologisk analys med avvikelser motsvarande HSIL minst av CIN2 typ och/
eller körtelcellsatypi.

Tabell 21: Utfall cellprov tagna inom screening med primär HPV-analys, Region Västra Götalandsregionen 2021.

Reflex Cyt-analys

Primär HPV-analys Benignt%) ASCUS/LSIL(%) HSIL+ (%) Obedömbart 
(%)

Ej analys Totalt (%)

HPV NEG 2 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0.0) 59 226 (100,0) 59 228 (100,0)

HPV ÖVR 2 030 (57.9) 1 271 (36.2) 155 (4.4) 51 (1.5) 0 (0.0) 3 507 (100,0)

HPV 16/18 612 (42.2 660 (45.5). 153 (10.6) 25 (1.7) 0 (0.0) 1 450 (100,0)

HPV OBED 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (4.3) 22 (95.7) 23 (100,0)

Totalt 2 644(4.1) 1 931(3.0) 308 (0.5) 77 (0,1) 59248 (92.3) 64 208 (100,0)

Av cirka 65 000 kvinnor som tagit cellprov som analyserats med primäranalys HPV var som 
förväntat nästan 60 000 prover (92 %) negativa för HPV av högrisktyp. I cirka 300 fall hittades 
positivitet för HPV och höggradiga cytologiska avvikelser och i strax över 1 900 fall ASC-US eller 
LSIL. 
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Tabell 22: Utfall cellprov tagna inom screening med dubbelanalys HPV och cytologi, Västra Götalandsregionen 2021.

Reflex Cyt-analys

 HPV-analys Benignt%) ASCUS/LSIL(%) HSIL+ (%) Obedömbart 
(%)

Ej analys Totalt (%)

HPV NEG 15 119 (94.8) 483 (3,0) 25 (0,2) 324 (2.0) 1 (0,0) 15 952 (100,0)

HPV ÖVR 594 (57.9) 372 (36.3) 37 (3.6) 23 (2.2) 0 (0.0) 1 026 (100,0)

HPV 16/18 127 (42.5 125 (41.8). 38 (12.7) 9 (3.0) 0 (0.0) 1299 (100,0)

Totalt 15 840 (91.7) 980 (5.7) 100 (0.6) 356 (2,1) 1 (0.0) 17 277 (100,0)

Tabellen innehåller dubbelprover från såväl kvinnor som hör till kontrollfil efter behandling 
och med första prov efter 40 år. Den rekommenderade uppföljningen av dessa skiljer sig endast 
avseende prover med avsaknad av endocervikala celler, och uppföljning krävs oavsett om det finns 
avvikelser i såväl HPV som cytologi eller endast en av dessa.

Sammantaget genereras 5912 fall för kallelse till utredning på gynekologisk mottagning från de 
105 994 fallen som ingår i årssammanställningen, vilket motsvarar 5,5 % av cellprover tagna inom 
screening i regionen.
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Uppföljning av utredning av cellprover med avvikelser på gynekologisk mottagning

Såväl andelen cellprover med avvikelser som följts upp inom adekvat tidsintervall som utfallet i 
histologiska prover tagna vid uppföljningen monitoreras i Cytburken. 

Cellprov med höggradig cytologisk avvikelse skall följas upp inom 3 månader från provtagningen 
och cellprover med låggradig cytologisk avvikelse inom 6 månader. Som uppföljning räknas 
histopatologiskt prov från cervix och för låggradiga lesioner även nytt cellprov inklusive HPV-
analys med negativt utfall. Utfallet publiceras i de regionala sammanställningarna av kvalitetsdata 
som produceras för Västra Sverige, Sydöstra Sjukvårdsregionen samt Sjukvårdsregion 
Mellansverige. Behöriga användare med uppdrag av sin region att följa cervixcancerpreventionen 
kan följa detta i Cytburkens statistikmodul. En så kallad ”Larmlista” kan erhållas regelbundet 
med sammanställning av cellprover med avvikelser som inte har något efterföljande histologiprov 
registrerat per laboratorium eller verksamhetsregion.

Uppföljningen av utfallet i histopatologiska prover korrelerat med fynd i indexcellprovet ger 
bland annat en indikation på graden av risk att ha en höggradig dysplasi relaterat till utfallet i 
cellprovet. Kvaliteten på måttet påverkas emellertid av att det inte finns någon tradition att ange 
representativiteten av det histopatologiska provet på ett sätt som kan följas i registren. Ofta använder 
patologen representation av området där epitelet växlar från skivepitel till körtelepitel som indikation 
på om provet är adekvat, men detta kodas inte, och det är inte heller ett relevant kriterium för 
riktade biopsier som ligger utanför området för epitelövergången. I sammanställningen korrigeras 
detta något genom att man om det finns flera histopatologiska prover tagna efter indexcellprovet 
används fynden med högst grad. För vissa fall kan inget uppföljande prov hittas i databasen. 
Det kan bero på att prov faktiskt saknas, att uppföljning gjorts i annan sjukvårdsregion eller på 
brister i kodningen av histopatologiprover i patologilaboratoriernas data, vilken är känt sämre än 
kodningen av cellprover.

Tabellen nedan visar ett utsnitt av informationen från tre områden. Histopatologin är indelad i 
klasser för att inte göra räkningen alltför komplex. Tabellen visar på en relativt hög likriktning i 
fördelningen av histologifynd mellan de olika regionerna. För ovanliga fynd är en större variation 
att vänta då det i praktiken rör sig om fåtaliga fall för varje typ av cytologisk diagnos. Utfallet för 
cytologisk diagnos ASC-US är likartat avseende histologisk LSIL och HSIL, men skiljer sig mer för 
benign histologi där regionerna visar 13, 24 och 26 % (data visas inte i tabellen).

Tabell 23: Utfall i vävnadsprov från cervixtagna inom 12 månader från cellprov. Endast cellprov som har en cytologisk analys är 
inkluderade. Tabell visar endast fall med histologi som visar LSIL eller HSIL som procent av totalt antal fall inkluderade i analysen 
uppdelat på utfallet i indexcytologin. Kompletta tabeller finns att se i respektive sjukvårdsregions Sammanställning av kvalitetsdata 
2021. 

Histopatologi från cervix

LSIL (%) HSIL (%)

Sjukvårdsregion/ 
Region

Västra 
Götaland

Mellan-
sverige

Sydöstra Västra 
Götaland

Mellan-
sverige

Sydöstra

U
tfall i cyto

lo
gi från

 cervix

Benignt prov 2,3 3,1 2,3 0,46 0,48 0,47

ASC-US 22 25 27 9,2 9,9 11

LSILcyt 31 35 38 17 19 19

Körtelcellsatypi 12 12 25 23 15 23

Atypi i celler av oklar/ 
annan celltyp

10 15 22 15 16 18

ASC-H 17 22 18 55 45 68

HSILcyt 8,8 10 10 74 70 79

Misstanke om skivepi-
telcancer

0 1,6 0 29 29 57

Adenocarcinom/ AIS 4 1,9 0 24 15 44

Maligna celler av 
oklar/ annan celltyp

0 0 0 0 0 33
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Mer information om Processregistret/Cytburken samt regionala kvalitetsrapporter 
för 2021.

Mer information om Processregistret/CytBurken inklusive kontaktuppgifter finns på RCC-västs 
hemsida:
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/
gynekologisk-cellprovskontroll/kvalitetsregister/cytburken/

De regionala kvalitetsrapporter som tas fram för Sydöstra sjukvårdsregionen, Sjukvårdsregion 
Mellansverige och Västra Sverige publiceras på RCC-västs hemsida:

https://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/gynekologisk-
cellprovskontroll/kvalitetsregister/kvalitetsrapporter/


