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 1  Termer och förkortningar 

Term/förkortning Förklaring eller hittillsvarande benämning 

Atypi Företrädesvis cytologisk förändring 

Cellprov Prov taget från cervix eller vagina för analys med cytologi och/eller HPV 

Cervixcancer Malign epitelial tumör utgående från slemhinnan i livmoderhalsen. I dagligt tal och i 
kontakt med allmänheten används benämningen livmoderhalscancer.  

Dubbelanalys Cellprov med analys för både cytologi och HPV 

Dysplasi Företrädesvis histopatologisk förändring (LSIL, HSIL, AIS) 

HPV Humant papillomvirus. Om inte annat anges i texten refererar HPV till högrisk-HPV 

Hysterektomi En operation där livmodern tas bort 

Kallelse Inbjudan till gynekologisk cellprovskontroll 

Kontrollfil IT-funktion som styr så att kvinnor som utgör definierade riskgrupper inom GCK får 
särskild bevakning av valda parametrar och kan få andra kallelseintervall eller annan 
uppföljning än vad som i övrigt gäller inom GCK. 

Region Sjukvårdshuvudmän. Motsvarar geografiskt de 21 länen i SverigeBenämningen 
landsting har nu fasats ut.  
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 2  Inledning  

För att tjänsten Screeningstöd livmoderhals som tas fram av Inera ska fungera så måste 
regionerna följa de tekniska regler och specifikationer som gäller för tjänsten. Utöver de 
mer tekniska reglerna finns andra mer verksamhetsnära regler som inte specificeras i de 
tekniska dokumenten men som behövs för ett likvärdigt användande och för att skapa så 
stor nytta som möjligt med tjänsten. Reglerna måste följas av alla regioner som anslutit 
till tjänsten. Verksamhetsregelverket ägs och förvaltas av NACx, Nationella 
arbetsgruppen för cervixcancerprevention. 
 
Dokumentet beskriver kort bakgrunden kring tjänsten Screeningstöd livmoderhals, de 
informationsbehov och scenarier som stödjs via tjänsten och vilka verksamhetsmässiga 
principer och regler som gäller för användning av tjänsten. 

 

 3  Bakgrund 

2015 tog Socialstyrelsen fram nya rekommendationer för prevention av 
livmoderhalscancer som innebär en ny primär analysmetod och nytt screeningprogram. 
Dessa ledde till att ett nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention fastställdes 
2017. 
 
Vårdprogrammet innebär i korthet att: 
 
• Primär HPV-analys införs för kvinnor från 30 års ålder.  
 
• Vårdprogrammet beskriver utifrån olika åldersgrupper hur ofta prov ska tas och 

vilken eller vilka analyser som ska göras primärt.  
 
• Det beskriver hur upptäckta förändringar skall följas upp avseende fortsatt 

provtagning, undersökning och eventuell behandling, samt hur återgång till ordinarie 
screeningprocess ska ske. 

 
Den region där kvinnan är folkbokförd har ansvar för att kalla kvinnan till screening. 
Kallelseintervallet styrs av kvinnans ålder och om kvinnan hör till en så kallad kontrollfil. 
En kvinna med fynd av HPV 16 eller HPV 18 utan samtidig cytologisk avvikelse skall  
kallas med tätare intervall. Även kvinnor med fynd av HPV av annan högrisktyp utan 
samtidig cytologisk avvikelse skall följas enligt ett särskilt regelverk. Kvinnor som 
genomgått behandling för höggradig dysplasi har en ökad livslång risk för att utveckla 
dysplasi och skall följas enligt ett särskilt regelverk, så kallad kontrollfil efter behandling. 
Detta innebär att det finns behov av att utbyta den kallelsegrundande informationen när 
en kvinna flyttar för att hon ska kunna kallas med rätt intervall och följas korrekt i sin nya 
hemregion.  
 
Det fria vårdvalet innebär dessutom att kvinnor kan välja att genomföra provtagning eller 
behandling av cellförändringar i annan region än hemregionen vilket medför behov av att 
överföra information om provtagning och åtgärd till hemregionen. 
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En enskild person har rätt att välja att exkluderas från kallelser på egen begäran. Kvinnor 
som inte har kvar sin livmoderhals ska inte kallas till screening. 

 4  Nationellt informationsutbyte 

Följande scenarier har identifierats där informationsutbyte krävs på nationell nivå för att 
kallelsesystemen ska kunna kalla kvinnor vid rätt tidpunkt: 

 
• När en kvinna flyttar till en ny region krävs det att kallelsegrundande information 

överförs från föregående hemregion till den nya regionen där kvinnan är 
folkbokförd. 

 
• När en kvinna väljer att utföra provtagning i en annan region än sin hemregion 

måste kallelsegrundande information om provtagningen överföras till 
hemregionen.  

 
• När en kvinna väljer att utföra behandling av cellförändringar i en annan region än 

hemregionen måste kallelsegrundande information överföras till hemregionen. 
 
De informationsmängder som ska överföras mellan vårdhuvudmännen är: 
 

• Senaste provtagningsdatum och resultat av eventuell HPV-analys. 
 

• Om kvinnan tillhör en uppföljningsgrupp för positiv högrisk-HPV (Kontrollfil 
HPV 16, Kontrollfil HPV 18 och/eller Kontrollfil HPV non16/18). 

 
• Om kvinnan tillhör uppföljningsgrupp efter behandling (Kontrollfil efter 

behandling). 
 

• Om kvinnan ska exkluderas från kallelse på grund av egen begäran  
 

• Om kvinnan ska exkluderas från kallelse på grund av att hon genomgått total 
hysterektomi. 

 
• Om kvinnan har ett individuellt kallelseintervall. 

 
Lösningen för informationsutbytet mellan regioner innebär att ett elektroniskt utlämnande 
genomförs via tjänsten Screeningstöd livmoderhals efter att en manuell sekretessprövning 
har gjorts. 

 5  Principer 

Regelverket bygger på tre grundläggande principer: 
 

• Varje anslutande region ska följa det gällande nationella vårdprogrammet för 
cervixcancerprevention.  

 
• En region måste ansluta som både tjänstekonsument (informationsavlämnande 
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system) och tjänsteproducent (informationsmottagande system) till tjänsten. 
 

• För att ansluta till tjänsten måste regionen som minimikrav stödja scenariot när 
en kvinna flyttar, det vill säga både avflyttande och inflyttande av kvinnor. Det 
förutsätter att man anpassar sina lokala system och ansluter övriga scenarier till 
den nationella tjänsten längre fram.  

 6  Den legala grunden – Manuell sekretessprövning 

• Tjänsten omfattar ett elektroniskt utlämnande med stöd av ett manuellt besluts-
förfarande som innebär ”men”-prövning i massärenden med stöd av 25 kap 1§ 
Offentlighets- och sekretesslagen.  

 
• Samtycke behöver inte inhämtas.  

 
• Hinder för utlämnande föreligger så länge det inte ”står klart” att uppgiften kan 

röjas utan att den enskilde lider men. Om kvinnan aktivt motsätter sig ett 
utlämnande och sjukvårdshuvudmannen känner till det, utgör det ett hinder för 
utlämnande.  

 
• Information om kvinnor med sekretessmarkering kan utlämnas efter manuell 

sekretessprövning om kvinnan inte också har skyddad folkbokföring (se punkten 
nedan). Regionala rutiner vid sekretessmarkering ska följas. 

 
• Kvinnor med skyddad folkbokföring kan inte hanteras av tjänsten1. Dessa 

kvinnor bör informeras om att de själva måste ansvara för 
informationsöverföring mellan regionerna om de flyttar. Så länge en kvinna inte 
flyttar kan hon få sina kallelser (om hon valt att få kallelser via Skatteverkets 
förmedlingstjänst). 

 7  Utlämnande och mottagande av information 

För att informationsutbytet ska fungera ställs följande krav på systemen: 
 

• Information om kvinnor i åldersintervallet från 23 år och uppåt2 ska kunna 
utlämnas och tas emot av regionernas lokala system. 

 
• När en region (Region A) gjort ett utlämnande till en annan region (Region B) 

och utlämnandet har tagits emot så får den utlämnande regionen (Region A) inte 
utlämna samma information igen via tjänsten. Det är alltså nu Region B som har 
ansvar för att utlämna informationen vid behov. 

 

                                                 
1 En person med skyddad folkbokföring är folkbokförd på ett annat ställe än där hen är bosatt. Tjänstens lösning 
bygger på att information ska utlämnas till personens hemregion utifrån länet där personen är folkbokförd, och 
därför är det inte meningsfullt att utlämna information för personer med skyddad folkbokföring. 
2 Normalt sett skickas inte kallelse till cellprovtagning till kvinnor över 70 år enligt vårdprogrammet, men 
kvinnor som finns med i en uppföljningsgrupp efter behandling och kvinnor i kontrollfil HPV kan ingå i 
screening även efter 70 års ålder. 
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• Vid flytt till en ny hemregion ska information utlämnas till den nya hemregionen 
tidigast 8 dagar och senast 14 dagar efter att ändringen i folkbokföringen 
registrerats hos Skatteverket. Det innebär att den nya hemregionen inte kan räkna 
med att ha informationen innan denna period. I vissa regioner uppdateras inte 
folkbokföringsregistret mer än en gång i veckan. Detta innebär att det inte är 
någon idé att skicka informationen tidigare än vad som anges i detta regelverk 
och för att den nya hemregionen inte ska kalla kvinnan i onödan så ska 
informationen inte skickas senare än vad som anges. 

 
• Mottagande region ska inte ta emot information om kvinnor som inte är 

folkbokförda inom regionen utan returnera ett meddelande om varför 
informationen inte tagits emot.  

 
• Vid flytt utomlands så är det inte obligatoriskt för den tidigare hemregionen att 

behålla informationen för att senare kunna lämna ut den vid återflytt till samma 
eller annan region. Det är dock positivt att stödja detta scenario. 

 
• Utlämnande region behöver under införandefasen inte hålla reda på vilka 

regioner som är anslutna till som mottagare. Utlämnande region utlämnar 
information till den region som kvinnan är folkbokförd i och om den regionen 
inte är ansluten som mottagare returnerar den nationella tjänsteplattformen 
automatiskt ett felmeddelande. Det betyder inte att informationen manuellt måste 
skickas till den region kvinnan är folkbokförd i. 

 
• För kvinnor som flyttar till en region som inte hunnit ansluta till tjänsten så 

behöver inte den tidigare hemregionen behålla informationen för att senare 
utlämna den när regionan ansluter eller om kvinnan flyttar till en annan region 
som är ansluten till tjänsten. Det är dock positivt att stödja detta scenario om den 
information som ska utlämnas inte är äldre än 2 år eller om kvinnan ingår i 
uppföljningsgrupp (kontrollfil) efter behandling. 

 8  Kallelse 

• En för regionen nyinflyttad kvinna ska bli kallningsbar tidigast 15 dagar efter 
ändring i Skatteverkets folkbokföringsregister för att möjliggöra att information 
hinner utlämnas från den tidigare regionen. 

 
• Om orsaken till att en kvinna ska exkluderas från kallelse (som kan vara antingen 

på egen begäran eller efter total hysterektomi) inte finns registrerad i ett system3 
ska inte information om exkludering från kallelse utlämnas alls. Kvinnan 
kommer då att kallas på nytt. 

 9  Validering och loggning 

• Utlämnande och mottagande system ska validera meddelandets korrekthet enligt 
de regler som finns definierade i tjänstkontraktsbeskrivningen (TKB).  

                                                 
3 Så kan vara fallet för poster som registrerats innan det gällande vårdprogrammet (som ställer krav på att ha koll 
på orsaken till exkluderingen) införts. 
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• Utlämnande regions system (tjänstekonsument) ska diarieföra (logga) beslut om 

utlämnande, vad som utlämnats, när och till vem (dvs den juridiska personen, 
regionen) informationen utlämnats.  

 
• Mottagande regions system (tjänsteproducent) ska diarieföra (logga) vad som 

mottagits, när och från vem (dvs den juridiska personen, regionen) informationen 
utlämnats.  

 10  Kommande regler 

• För att kunna visa upp den ursprungliga informationsgivaren i information som 
utlämnats till annan region såplaneras information om ursprunglig vårdgivare och 
vårdenhet att bli obligatoriskt fr.o.m 2021-06-30. Om Region A utlämnar 
information till Region B som sedan i sin tur utlämnar information till Region C, 
så kommer information om vem utlämnande myndighet vara Region B och 
ursprunglig vårdgivare vara Region A.  

 


