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HIV positiva kvinnor- gynekologisk handläggning
Faktaägare:
HIV-positiva kvinnor har en ökad risk för HPV-infektion liksom för andra STI.
Vid förekomst av cervixdysplasi sker ofta en snabbare progression till stark
dysplasi. Dessa kvinnor har en ökad risk att utveckla cervixcancer. Recidiv av
cervixdysplasi samt dysplasi i vagina, vulva och analkanlen förekommer ofta.
1. HIV-positiva kvinnor, nya fall
Nya HIV-positiva fall utreds primärt på Infektionskliniken. Där får de också
förhållningsregler för att undvika ”smittspridning”.
HIV-positiva kvinnor får tid till SESAM, Bm för ”Gynekologisk undersökning”
med cytologprovstagning och provtagning för klamydia och gonorré. Prevrådgivning v.b.
HPV-test ska ej användas i utredningen. Om avvikelse upptäcks får patienten tid
hos läk på KKM-dysplasimott.
Fortsatt handläggning av kvinnor med cytologatypi
Omhändertas på KKM för vidare utredning av dysplasi enligt vårdrutin.
Fortsatt handläggning av kvinnor utan cytologatypi
Kontroll med cytologprov varje år, kallas till sjuksköterskemott på KKM.
(SESAM har inget kallelsesystem) och i Ljungby kallas patienten till Bm på gynmott.
2. HIV-positiva kvinnor, kända fall
Kvinnor med cytologatypi tas om hand av KKM enligt punkt 1.
Kvinnor utan cytologatypi kallas för årlig cytologprovtagning enligt punkt 1.
3. Gravida, HIV-positiva kvinnor
Gravida HIV-positiva kvinnor, som önskar fullfölja sin graviditet, omhändertas av
MVC/Inf-klin i samarbete enligt vårdrutin.
Om det gått nio månader eller mer sedan senaste cytologprov, bör nytt
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cytologprov tas i början av graviditeten.
Kvinnor med tidigare känd eller under graviditeten nyupptäckt dysplasi
kontrolleras enligt vårdrutin Gynekologiska cellprovskontroller (GCK) avvikande
cytologisvar – Handläggning av cellförändringar under graviditet.

Gravida som ej önskar behålla sin graviditet söker på Abortmottagningen.
Referenser:
”Cervixcancerprevention”, ARG-rapport från Svensk Förening för Obstetrik och
Gynekologi
European guidelines for clinical management of abnormal cervical cytology
Prevention of cervical cancer in women with HIV
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Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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