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GCK- avvikande cytologisvar
Handläggning av LSIL/ASCUS efter utredning med kolposkopi samt nytt cellprov utförd 3-4
månader efter indexprovet
Gäller fullständig kolposkopi vid TZ typ 1eller 2
Diskrepans mellan cytologi, PAD, kolposkopifynd ska värderas särskilt.
I. Normal fullständig kolposkopi och px utan anmärkning:
Cytologi normal HPV neg

Åter till GCK

Cytologi normal HPV 16/18

Nytt cellprov HPV om 18 månader

Cytologi normal,övrig typ HPV

Remiss till kontrollfil HPV

Cytologi HSIL

Ny kolposkopi inom 3 månader

Cytologi LSIL/ASCUS, HPV positiv

Nytt cytologprov och HPV efter 12 månader
hos dysplasi barnmorska/sjuksköterska.
Beroende på svar följ a-c

a. Cytologi HSIL oavsett HPV svar

a. Kolposkopi inom 3 månader

b. Cytologi neg/ASCUS/LSIL,HPV neg

b. Åter GCK.

c.HPV pos oavsett cytologi svar

c. Kolposkopi inom 3 mån.

II.Kolposkopi och px visar LSIL: Ny kolposkopi om 24 månader.
Vid HPV 16/18 om 18 månader
III.Kolposkopi och px visar HSIL:
(Följ rekommendationer för HSIL)



Patient<25 år och CIN2: Ny kolposkopi om 12 månader.
Patient 25 och över samt patienter < 25 år med CIN3 behandlas med excision.
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Vid persisterande HPV-infektion med samma HPV-typ >3 år oavsett cytologiutfallet bör
patienten utredas med kolposkopi och biopsier (även vid normal kolposkopi). Om utredningen
utfaller normalt återgår kvinnan till GCK med övervakning i kontrollfil HPV. Behandling med
excision kan väljas hos kvinnor med avslutad barnafödande och persisterande HPV (särskild 16)
och LSIL, eller om kvinnan röker.

FLÖDESSCHEMA 4

OBS! Om cyt normal men HPV 16 eller 18= nytt cellprov om 18 månader.
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Utredning av Cyt-HSIL/ASC-H och
handläggning därefter
Vid TZ typ 3,se avsnitt ofullständig
kolposkopi
I.Kolposkopi och px visar ingen
dysplasi
a. HPV pos, oavsett cytologi
svar

Åtgärd
Kolposkopi inom 3 månader, Alltid ta px från
lesioner alt blinda från fyra kvadrant vid normal
kolposkopi. Diskrepans mellan PAD svar och
kolposkopi fynd ska leda till eftergranskning hos
patologen.
I. Nytt cellprov (cytologi och HPV test efter 12
månader hos barnmorska /sjuksköterska.
Beroende på resultatet följ nedan a-c
Kolposkopi inom 3 månader

b. HPV neg, cytologi HSIL

Kolposkopi inim 3 månader

c. HPV neg,cytologi neg eller
LSIL/ASCUS

Patienten åter GCK

II.kolposkopi och px visar LSIL
III.kolposkopi och/eller px visar
HSIL
a.Patient <25 år, CIN2

Ny kolposkopi om 24 månader
(om HPV16/18 om 18 månader.)

1.Normal kolposkopi,px,cytprov

a.Kolposkopi ,cellprov med 12
månadersintervall. Beroende på resultat följ
nedan 1-2
1. Kontroll hos barnmorska/SSK om 12 månader.
-Vid normala prover återgår patienten till GCK
-Avvikande cytologi ,kolposkopi inom 3mån
- Hpv pos , normal cytologi : nytt prov med
dubbel analys om 12 månader hos BM/SSK.
Persisterande HPV, kolposkopi inom 3 månader

2.Persisterande CIN2 > 2 år

2.Överväg behandling

b.Patient <25 år med CIN3/patient
25 år och över med CIN 2-3
IV. See and treat dvs behandling med
excision vid kolposkopi motsvarande
HSIL utan verifiering med px i vissa
fall.

b.behandling med excision inom 4-8 veckor.
Gäller inte patienter <25 år.
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Handläggning körtelcellsatypi eller oklar cellsatypi
• Kolposkopi görs av erfaren kolposkopist inom 3 månader från indexprovet.
• Biopsier från transformationszonen, endocervix (antingen med borste alternativ curette)tas,
även vid normalt kolposkopifynd. Det är inte ovanligt att HPV är negativt vid körtelcellsatypi
eller adenocarcinom i cervix.
• Kvinnor >40 år: Ultraljud samt endometriebiopsi.
• Kvinnor <40 år: Ultraljud av cervix för att se dolda makroskopiska tumörer.
• Risken för cancer är förhöjd under flera år även efter negativ utredning med
kolposkopi och biopsi. Risken för cancer är störst i 30-40 årsålder. Vid atypi av oklart
ursprung bör andra lokaler främst tuba och ovarium övervägas om utredningen inte påvisar
atypi eller cancer i uterus.
Kolposkopi och PAD normal/LSIL: Kolposkopi efter 12 månader.
Vid normalt fynd: Cytologprov + HPV efter 12 månader och därefter efter 24 månader.
a)Vid normala prover återgår patienten till GCK.
b)Vid persisterande HPV eller positiv cytologi: kolposkopi inom 3 månader.
Kolposkopi och PAD, HSIL: Handläggning såsom vid HSIL.
Körtelcellsatypi i biopsi eller endocervikal cytologprov: MDK/hög
cylinderexcision (med hänsyn till graviditetsönskan).
AIS(adenocarcinom in situ): Hög cylinderexcision (med hänsyn till graviditetsönskan).
Cervixcancer: SVF, utredning.
Endometriepatologi eller annan malignitet: Vidare utredning.
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Handläggning och behandling av AIS/misstanke om AIS
Handläggning av AIS/misstanke om adenocarcinom vid cytologi:
• Kolposkopi utan dröjesmål av en särskilt erfaren kolposkopist.
Biopsier från transformationszonen, endocervixprov tas även om
kolposkopifyndet är normalt.
• Hos kvinnor över 40 år bör ultraljud och endometrieprov utföras.
• Cylinderexcision bör utföras i samråd med patienten och om endometriecancer
inte har påvisats vid den initiala utredningen.
• Risken för invasiv cancer är 70 %.
• Ovanlig cytologisk diagnos 0.02 %.
• Kolposkopi är svårt, körtelcellsförändringar har i sig inga distinkta tecken. Det
kan finnas förändringar högt upp i kanalen. 15 % av fall multifokalaförändringar.
• Oftast föreligger samtida skivepitelförändringar.
Behandling av Histopatologisk verifierad adenocarcinom in situ:
• Vid AIS bör hög excision med valfri metod av erfaren operatör utföras.
Preparat ska vara i ett stycke, cervixabrasio ska utföras.
• Excisionen måste vara med fria resektionsränder för att utesluta invasiv cancer.
Därefter kan man ta ställning till eventuell hysterektomi.
• Hysterektomi vid persisterande HPV efter excision och efter avslutat
barnafödande.
• Hysterektomi kan rekommenderas även för kvinnor som avslutat sitt
barnafödande trots ingen påvisad AIS i resektionsrand vid excision.

Handläggning misstanke om skivepitelcancer vid cytologiprov





Kolposkopi utan dröjsmål
Multipla px vid kolposkopi, alternativ direkt excision, begär om snabb
svar
Gör gyn undersökning och ultraljud för att utesluta makroskopisk tumör.
 Vid stark klinisk misstanke om cervixcancer eller om histopatologisk
undersökning på biopsi eller excision preparat visar invasiv cervixcancer
starta SVF.
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Handläggning av ofullständig kolposkopi (transformationszon typ 3) vid
utredning av avvikande cytologi:

• Som regel HPV-positiva.
• Manipulera med vaginaltång, öronpinne alternativt endocervikalt
spekulum för att se hela transformationszonen.
• Lokal östrogenbehandling i 2-4 veckor innan kolposkopi alternativt
misoprostol vaginalt 2 stycken kvällen innan kolposkopi.
• Vid persisterande HPV i 3 år och ofullständig kolposkopi bör
diagnostisk excision utföras.

Ofullständig kolposkopi och
ASCUS/LSIL
Ta fraktionerat cytologprov vid
kolposkopin

Ofullständig kolposkopi och
HSIL/ASC-H

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

1. På kvinnor i fertil ålder undvik
excision, ta px så nära yttre
modermunnen även om den synliga
delen av transformationzonen är
normal. Eventuellt ny kolposkopi efter
3 månader, förbehandla
med vaginalt misoprostol 400
mikrogram kvällen före undersökning.
2. Kvinnor efter barnafödande ålder:
Kolposkopi efter behandling med
lokalt östrogen i 6
veckor, excision kan övervägas.
Om trots åtgärderna enligt ovan,
kolposkopin fortfarande är ofullständig
bör excision (konisering) göras.
Individuell bedömning om patienten är
<25 år.
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Gravida kvinnor
Screening






Vid inskrivning på MVC bör screening erbjudas om kvinnan är >23 år,
och om det vid inskrivningstillfälle gått >2,5 år sedan senaste prov. Om
obedömbart cellprov bör nytt prov tas skyndsamt efter behandling av
eventuell infektion.
Vid inskrivning bör barnmorska efterfråga om kvinnan är under
utredning eller uppföljning av cervixdysplasi. Kontakt med
Gynmottagning tas för eventuellt planerat besök med hänsyn till
graviditeten.
Om screeningprovet inte togs under graviditet bör prov tas i samband
med efterkontroll 8-10 veckor post partum.

Utredning blödning under graviditet
Vid vaginal blödning som inte har obstetrisk orsak bör cellprov för cytologi och
HPV-analys med snabbsvar tas. Vid avvikande cytologi eller positivt HPV,
skyndsamt kolposkopi och eventuellt px.
Vid upprepade blödningar bör kolposkopi utföras även vid negativt HPV-test.
Makroskopiska tumörsuspekta cervixförändringar ska utredas skyndsamt med
kolposkopi, cellprov, dubbelanalys och riktade biopsier.
Utredning av avvikande cellprov under graviditet
Utredning bör göras av kolposkopist med vana och kunskap att utreda gravida
kvinnor. Optimal tidpunkt är graviditetsvecka 13-14. Syftet med utredning är att
utesluta invasiv cancer.
Alla prover akutmärks för snabbsvar. Riktade px samt slyngbiopsier innebär
liten risk för blödning men excision (konisering) ska endast göras vid misstanke
om cancer.
Kvinnor med avvikande cytologprov vid screening i tidig graviditet med
undantag av ASCUS/LSIL med negativt HPV ska utredas skyndsamt (enklare
och säkrare ju tidigare i graviditet).
Kontroll efter konisering (icke radikalt; tveksamt radikalt) som är utförd månader
innan graviditet bör kontrollen göras 4-6 månader postoperativt även om det
förefaller under graviditet.
Vid kolposkopiska avvikelser under graviditet:
Swedscore <4: Ingen biopsi.
Swedscore 5-7:Enstaka biopsier.
Swedscore >8: Multipla biopsier alternativ slyngbiopsier.
Lesionens storlek, kanter och yta samt förekomst av patologiska kärl är viktiga
parametrar för HSIL.
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Uppföljning under och efter graviditet
LSIL : På samma sätt som icke gravida. Om PAD-verifierad LSIL, kontroll med
cytologi, HPV, kolposkopi och eventuellt biopsier efter 2 år. Om ej PADverifierad, kontroll med ny kolposkopi och cytologprov 3-6 månader post
partum.
HSIL: Ny kolposkopi, cytologi i graviditetsvecka 28-30.
Utbredd HSIL: Kontroll 6-8 veckor post partum.
Små lesioner med HSIL: Kontroll 3-4 månader post partum.

Adenocarcinom in situ, körtelcellsförändringar

Kvinnor med AIS: Skyndsam utredning med slyngbiopsi eller excision för att
utesluta cancer. Kontroll med cytologi och kolposkopi var 6:e vecka under
graviditet.
10-14 dagar efter förlossning kontroll med kolposkopi, biopsier och
eventuell excision.
Kvinnor med körtelcellsatypi: Kolposkopi, eventuellt px.
Cervixcancer under graviditet:
SVF, remiss till Kvinnokliniken i Lund för MDK. Vaginal förlossning är
kontraindicerad.
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Patienter med HIV
Alltid screening med cytologi och
HPV oavsett ålder. 23-64(70)
Kvinnor med välkontrollerade HIV
infektion, negativ HPV, normal
cytologi vid första undersökningen
(gäller även kvinnor över 50år).

Åtgärd

Övriga HIV infekterade kvinnor

Screening årligen

Utredning vid avvikande cellprov
Cytologi pos alt Cytologi negativ,
HPV 16 positiv,persisterande övrig
HPV
Cytologi negativ, Övriga HPV positiv
Cytologi avvikande, HPV positiv

Åtgärd
Kolposkopi innefattande vagina,
vulva perineum, anus inom 3
månader
Dubbelanalys årligen
Kolposkopi inom 3 månader

Uppföljning efter behandling av
dysplasi.

Dubbelanalys hos barnmorska efter 46månader

1.Cytologi neg, HPV neg
2.Avvikande cytologi eller HPV pos

1.Årliga kontroller med dubbelanalys
2.Kolposkopi inom 3 månader

Transplanterade kvinnor

Screening med dubbelanalys innan
transplantation, och efter
transplantation var 3:dje år livet ut.
Avvikande provsvar diskuteras med
dysplasi läkare.

Övriga immunosupprimerade kvinnor

Normalt cellprov: fortsatta kontroller
via GCK
Avvikande provsvar: utreds enligt
riktlinjer för övriga kvinnor och av
dysplasi läkare.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Behandling av skivepiteldysplasi







Excision bör göras under kolposkopi.
Singelpreparat bör eftersträvas.
Excision längd bör vara minst 6 mm för att excidera dysplasi i kryptor.
Ofullständig excision, särskilt vid endocervikal kant är en viktig
predikator för recidiv(18% versus 3%). Högre risk för kvinnor >50.
Vid tveksamhet om radikalitet kan px vid endocervikal resektionsrand tas
eller cervixabrasio göras.
Borstprov från cervixkanal rekommenderas inte.



Vid behandling av TZ 1 bör låg excision (6-9mm) göras. Slyngexcision
lämplig.
 Vid behandling av TZ typ 2 bör excision göras så hög att hela lesionen
tas bort mot endocervix. Slyng excision lämplig.
 Vid behandling av TZ 3 bör hög excision (> 15 mm) göras.
 Vid dysplasi centralt med tydlig gräns mot en utbredd låggradig lesion
kan man hos kvinnor som inte avslutat sitt barnafödande, välja att
resektera den höggradiga lesionen och destruera den perifera för att spara
vävnad.
 Vid dysplasi till resektatets rand bör reoperation inte göras utan
föregående verifikation av kvarvarande dysplasi.
 Vid kvarstående dysplasi efter behandling bör reexcision göras.
 Hysterektomi kan väljas vid kvarstående dysplasi efter upprepade
behandlingar om patienten har avslutat sitt barnafödande.
 Behandling av HSIL bör utföras inom 8 veckor efter biopsi.
Komplikationer:






Postoperativ blödning och infektion.
Cervixstenos som i sin tur orsaka instängda blödningar med smärtor hos
menstruerande kvinnor och dold blödning vid eventuellt endometrie
cancer.
Sen missfall ; viss ökad risk. Ingen risk för tidig missfall eller svårighet att
bli gravid.
Prematurbörd: Ingen påvisad risk om konhöjd < 10 mm. Riskökning 6%
per mm ökning av konhöjd över 12 mm. Upprepade slyngexcisioner ökar
risken för prematurbörd 3-4 ggr.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2019-10-02

Sida 12 av 14

Giltig fr.o.m: 2019-09-19
Giltig t.o.m: 2021-09-19
Identifierare: 158076
Gynekologiskt cellprov, avvikande provsvar läkare

Uppföljning efter Dysplasibehandling
*Cellprov med dubbelanalys hos dysplasi barnmorska. Nytt prov bör tas om
endocervikala celler saknas.
Efter behandling av skivepiteldysplasi:
1: Radikalt behandlad; cellprov (HPV+ cytologi) 6 månader postoperativt.
2: Ej radikalt behandlad; cellprov (HPV+ cytologi) 4 månader postoperativt.
Efter behandling av adenocarcinom in situ (AIS):
Cellprov (HPV och cytologi) 6 + 18 månader postoperativt .
Efter hysterektomi på grund av dysplasi:
Cellprov (HPV + cytologi)från vaginaltoppen efter 6 månader+5 år.
Utfall av behandlingskontroll
HPV negativ, cytologi normalt

kvinnan remitteras till kontrollfil efter
behandling

HPV negativ, cytologi ASCUS/LSIL

Ny dubbelanalys hos BM om 6
månader, vid avvikelse kolposkopi
inom 3 månader

HPV negativ, cytologi HSIL/ASC-H

Kolposkopi, cytologi+HPV, riktade
biopsier inom 3 månader.

HPV positiv, cytologi normalt

Ny dubbelanalys hos BM om 6
månader, vid avvikelse kallas för
kolposkopi inom 3 månader

HPV positiv, cytologi ASCUS,
LSIL,HSIL

Kolposkopi, dubbelanalys, riktade
biopsier inom 3 månader.

Uppföljning i kontrollfil efter behandling:
• Patienter med behandlad HSIL eller AIS bör remitteras till. Kontrollfil efter
avslutad primär uppföljning. Detta innebär kontroll var 3:e år inom
screeningprogrammet med dubbelanalys (HPV+cytologi).
Kontrollerna fortsätter upp till hög ålder tills kvinnan i samråd med provtagande
barnmorska/sjuksköterska beslutar att avsluta dessa.
• Patienter som hysterektomerats med HSIL eller AIS i preparatet eller tidigare
haft AIS,HSIL(CIN2-3), erbjuds cellprov (HPV+ cytologi) hos
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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barnmorska/sjuksköterska vid Gynmottagningen 5 år efter hysterektomin.
Kontrollfil: Dysplasibarnmorska/sjuksköterska

FLÖDESSCHEMA 8

Uppföljning efter total hysterektomi

Kvinnor utan tidigare dysplasi och
hysterektomi PAD påvisar ingen
dysplasi: avföres från GCK.
Opererande läkare gör en anteckning i
journalen.
Övriga kvinnor: kontroll med
dubbelanalys om 6 månader. Om
normala prover nästa och avslutande
kontroll 5 år efter hysterektomi

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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