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Lathund för kallelser 
och svarsbrev 
SUMMERING 
Nedan ses en summering av antalet kallelser och ”standardiserade provsvar” som finns med i 
Lathunden under varje kapitel. 

 
Kapitel 1 

1A: Kallelser till organiserad screening 
I detta avsnitt finns två mallar i InDesign. 
(OBS! Dessa finns även framtagna som Wordfiler med samma benämning) 
Kallelser: 2 st: K1 och K2 
1B: Svarsbrev efter olika analysresultat på prover tagna inom 
screeningorganisationen (GCK) 
Självtest för HPV-svar 
I detta avsnitt finns två svar: 36, 37 (brev 37 svaras ut från gyn) 

1C: Svarsbrev efter olika analysresultat på prover tagna inom 
screeningorganisationen – kontrollfil efter behandling 
I kapitel 1B och 1C ingår brev inom screening, kontrollfil efter behandling (KEB) och 
kontrollfil HPV-positiva. 
Svar+ Kallelse: 1 st: S2 (Obs! S2 =S 12 nedan) 
Svar: S1, S4 (non 16/18), S4_16/18, S6 + för KEB S11, S12 (OBS S12 =S2 se ovan) 
Enbart Word dokument (gynekologmottagningar/kliniker) 
Svar och ny tid: 3, 5, 7, 8, 9, 10a, 10b, 35 + för KEB 13C, 13H, 14C, 14H, 15 

 
 
Kapitel 2 

2A: Svar efter triage i GCK samt annan handläggning vid avvikande prover 
vid laboratoriet 
2B: Svar efter utredning, behandling på gynekologisk mottagning 
I detta avsnitt finns svar: 21, 24, 25, 25_16/18, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32_12, 32_24, 33 
2C: Svar efter uppföljning 6 eller 18 månader efter behandling på 
gynekologmottagning = ”behandlingskontroll” 
I detta avsnitt finns tre svar: 34 , 13C, 13H, 14C, 14H 
2D: Brev till kvinnor som uteblivit vid besök för utredning, behandling och 
uppföljning efter behandling av cellförändringar 
I detta avsnitt finns sju brev: U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9 
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1. KALLELSER OCH SVAR INOM SCREENING 
Kallelser och svar markerade med # finns som InDesign-filer. 

• Alla svar i InDesign finns även som Word-filer 
• Svar markerade med S och siffra utgår från kallelseorganisationen/labbet 
• Svar med endast siffror utgår ifrån gynmottagningen 

 
1A: Kallelser till organiserad screening 
K1: Kallelse GCK samt Kallelse kontroll-fil efter behandling (KEB) # 
K2: Kallelse Kontroll-fil HPVpositiv # 

 
1B: Svarsbrev efter olika analysresultat på prover tagna inom 
screeningorganisationen (GCK) 
Svar # S1, S2, S4, S4_16/18, S6, S11 (samt S12 vilket är samma svar som S2) 

 

Beroende på rutin inom respektive landsting ska olika svar skickas till kvinnan från olika aktörer. 
Detta sker enligt avtal inom landstinget, svar kan skickas från: Labbet/kallelseorganisation eller 
utredande gynekologmottagning/kvinnoklinik. 

 
 
 

Benämning Diagnos Information 
S1 

# 
Normalt prov HPV F02B33 Besked + information om värdet av att delta 

även vid nästa provtagningstillfälle. 

S1 

# 
Normalt prov Cyt M00110 

Detta gäller inom GCK även om 
endocervikala celler saknas 
M09019 

Besked om normalt fynd + information om 
värdet av att delta även vid nästa 
provtagningstillfälle. 

Undantag: Kvinna i kontroll-fil efter 
behandling (KEB)-se nedan svar 12 

handläggs via kallelsesystemet eller 
laboratoriet 

S2 

# 
Ej bedömbart prov Cyt M09010 
Första gången 

Besked + kallelse till nytt GCK-prov; detta 
handläggs via kallelsesystemet eller 
laboratoriet. 

3 Ej bedömbart prov Cyt M09010 
Andra gången 

Besked + kallelse till utredning vid 
gynmottagning. 

S2 

# 
Ej bedömbart prov HPV M09024 Besked + kallelse till nytt GCK-prov; detta 

handläggs via kallelsesystemet eller 
laboratoriet. 
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S4_16/18 

# 
HPV-positiv 
E33416/E33418 
normalcytologi 
M00110 

Besked + kallelse till nytt prov efter 1 ½ år enligt 
vårdprogrammet. 

OBS: överföring till kontroll-fil HPV16 och/eller HPV18 

S4 

# 
HPV-positiv (annan 
högrisk/non16/18) 
E334990/ 
normalcytologi 
M00110 

Besked + kallelse till nytt prov efter 3 år enligt 
vårdprogrammet. 

OBS: överföring till kontroll-fil HPV-positiv annan högrisk 
(non16/18) 

5 HPV-positiv M091A6, 
hos kvinna i kontrollfil 
HPV-positiva 

Persisterande 16/18 > 
12 mån 

Persisterande 
non16/18> 30 mån 

Besked + kallelse till gynmottagning kolposkopi. 

S6 

# 
ASCUS M69710 eller 
LSILcyt M80770/HPV- 
negativ F02B33 

Besked + kallelse till nytt GCK-prov. 

7 ASCUS M69710 eller 
LSILcyt M80770/HPV- 
negativ F02B33 

vid första registrerade 
provet efter 
40 års ålder 

Besked + kallelse till gynmottagning kolposkopi. 

8 ASCUS M69710 eller 
LSILcyt M80770/HPV- 
positiv M091A6 

Om 28 år och äldre 

Om 27 år eller yngre: 
där efterföljande 
cellprov också visat 
avvikelse 

Besked + kallelse till gynmottagning kolposkopi. 

9 ASCUS M69710 eller 
LSILcyt M80770/HPV- 
positiv M091A6 

Special: detta gäller 
enbart kvinnor 
t o m 27 år 

Besked+ kallelse för nytt cellprov inom 4 mån från 
indexprov hos Bm/Ssk gyn (om uppföljande prov är 
avvikande görs kolposkopi inom 6 mån från indexprovet) 
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10a/10b Alla nedan, oavsett 
HPV-status: 
Misstänkt höggradig 
skivepitellesion/ASC-H 
M69719 

Höggradig intraepitelial 
skivepitellesion/HSILcyt 
M80772 

Misstanke om 
skivepitelcancer 
M80701 

Körtelcellsatypi 
M69720 

Adenocarcinoma in 
situ eller misstanke om 
adenocarcinom M81401 

Atypi i cell av oklar 
typ/annan celltyp 
M69700 

Maligna celler av oklar 
celltyp/annan celltyp 
M80009 

10a: Besked + kallelse till gynmottagning för utredning. 
 
 
10b, alternativ handläggning: 
Besked + kallelse till gynmottagning för utredning med 
möjlighet till behandling vid samma besök. 

35 Gravida med ASCUS M 
69710 eller LSILcyt 
M80770 och HPV 
posM091A6 oavsett 
ålder 

Gravida med övriga 
cellförändringar 

Besked + kallelse till gynmottagning för kolpskopi oavsett 
ålder 

 
 

Självtest för HPV 
 
 

Benämning Diagnos Information 

36 

# 

HPVneg F02B33 Information om normalt prov och 
uppmaning att gå på cellprov vid kallelse 
enligt vårdprogrammet. 

37 HPVpos M091A6 Besked + kallelse till gynmottagning 
för kolposkopi 

 
 
1C: Svarsbrev efter olika analysresultat på prover tagna inom 
screeningorganisationen – kontrollfil efter behandling 
Beroende på rutin inom respektive landsting ska olika svar skickas till den kvinnan från olika aktörer. 
Detta sker enligt avtal inom Landstinget. Svar kan skickas från: Labbet/Kallelsekansliet eller 
utredande gynekologmottagning/kvinnoklinik. 
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Flödesschema 8. Uppföljning Kontroll-fil efter behandling (KEB) 
Sid 100 i vårdprogrammet. 
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Tabell 14.4 
Sid 74 i vårdprogrammet 

Benämning Diagnos Information 

S11 
# 

Normalt prov Cyt M00110 samt 
Normalt prov HPV F02B33 

Besked + information om 
vikten av att delta även 
vid nästa provtagnings- 
tillfälle om 3 år. 

S12 
(=S2) 
# 

Normalt prov Cyt M00110 samt 
Normalt prov HPV F02B33 
där Endocervikala celler saknas 
M09019 för första gången 

Besked + kallelse till ny 
provtagning inom 
screeningorganisationen. 

 
 

 
13_C = avvikande cytologi 

 
 
13_H= positiv HPV 

Prov med avvikelse 
ASCUS M69710 och LSILcyt 
M80770/HPVneg F02B33 

 
HPVpos M091A6/CytnegM00110 

Besked + kallas till 
Bm/Ssk på 
gynmottagning för 
provtagning och ny 
dubbelanalys om 
6 mån 

 
14_C= avvikande cytologi 

 
 
14_H= positiv HPV 

Prov med avvikelse 
HSILcyt M80772/HPVneg F02B33 
eller HPVpos M091A6/Cyt pos 

 
HPVpos M091A6/Cyt neg 

Besked + kallas till 
gynmott för 
kolposkopi 

15 Normalt prov Cyt M00110 samt 
Normalt prov HPV F02B33 
där Endocervikala celler saknas 
M09019 för andra gången 

Besked + kallelse till 
gynmottagning för 
kolposkopi. 
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2: HANDLÄGGNING OCH SVAR PÅ 
GYNEKOLOGMOTTAGNING 

2A: Triage i GCK samt annan handläggning vid avvikande prover 
vid laboratoriet 
13.2,1 Sid 67 i vårdprogrammet. 
Kvinnor 23–29 år (då cytologi är primär screeninganalys) 

 
 
Vid ASCUS/LSIL i cytologi 
23 t.o.m. 27 år: Triage med HPV som reflextest. 

S6 Om HPV-negativ Åter till GCK (3 år) 

9 Om HPV-positiv Nytt cytologprov, utan HPV-triage ≤ 4 månader 
från provtagningsdatum för indexprovet. Detta kan 
ske vid barnmorskemottagning om kravet på 
kolposkopi inom 6 månader från indexprov vid 
kvarstående atypi kan tillgodoses, annars vid 
gynmottagning 

35 Om HPV-positiv och kvinnan är gravid Kallas utan dröjsmål till kolposkopi 

24 Om den uppföljande cytologin är 
normal 

Åter till GCK (3 år) 

8 Om den uppföljande cytologin visar 
LSIL 

Kolposkopi inom 6 månader efter indexprovet. 

 
 

 
Vid ASCUS/LSIL i cytologi 
28 t.o.m. 29 år: Triage med HPV som reflextest. 

S6 Om HPV-negativ Åter till GCK (3 år). 

8 Om HPV-positiv Kolposkopi 3–4 månader efter indexprovet. 

 
Vid HSIL, ASC-H i cytologi 
10 HSIL, ASC-H i cytologi Kolposkopi inom 3 månader efter indexprovet (ej 

reflextest). 

 
Vid körtelcellsförändringar, atypi av oklar celltyp 
10 Körtelcellsförändringar, atypi i celler av 

oklar/annan celltyp 
Kolposkopi inom 3 månader (reflextestas för HPV, 
men kolposkopi oavsett resultat). 
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Flödesschema 1: Kvinnor 23–29 år. Cytologi är primär screeninganalys. 
Se rekommendationsruta sid 67 kap 13.2.1 vårdprogrammet 
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Flödesschema 2: Kvinnor 30 t.o.m. 70 år. HPV är primär screeninganalys. 
Se rekommendationsruta, sid 68, kap 13.2.2 vårdprogrammet 
Observera att brev nr S4 finns i två varianter S4_16/18 och S4 ( non16/18) 

 
Flödesschema 3: Första screeningprovet efter 40 års ålder. Cellprovet analyseras för både 
HPV och cytologi. 
Se rekommendationsruta, sid 69, kap 13.2.3 vårdprogrammmet 
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2B: Svar efter utredning, behandling på gynekologmottagning 
Alla svar hanteras av de gynekologmottagningar/kliniker som handlägger som utreder och 
behandlar avvikande cellprov. Om det finns standardiserade svarsbrev som täcker den kliniska 
situationen, bör de användas. 

 
 

Benämning Diagnos Information 
20 har utgått  se brev 33 

21 Kolpo ua ASCUS eller 
LSILcyt/HPVpos 

Cellprov med dubbelanalys hos BM vid 
gynmottagning om 12 mån 

22 har utgått   
23 har utgått   

24 Cytneg/HPVneg 

efter utredning p.g.a. ASCUS eller 
LSILcyt/HPVpos u.a. 

Besked om normalt fynd + Åter GCK med 
information om värdet av att delta även vid 
nästa provtagningstillfälle. 

25 _16/18 Cytneg/HPVpos (HPV 16 och/eller 
18) 

Gäller endast kvinna över 30 år 

Kvinna över 30 år –till kontrollfil 
HPV16/18 

Besked om fynd + Åter GCK med 
information om värdet av att delta även vid 
nästa provtagningstillfälle om ca 1 ½ år. 

25 Cytneg/HPVpos annan högrisk 

Kvinna under 30 år - till GCK 
Kvinna över 30 år –till kontrollfil 
HPV non16/18 

Besked om fynd + Åter GCK med 
information om värdet av att delta även vid 
nästa provtagningstillfälle om ca 3 år. 

26 ASCUS eller LSILcyt /HPVneg Besked om fynd + Åter GCK med 
information om värdet av att delta även vid 
nästa provtagningstillfälle. 

27 Utredning visat LSIL och HPV-pos Kolposkopi om 24 mån 

28 Utredning visat HSIL-CIN2 på kvinna 
under 25 år 

Kolposkopi om 12 mån 

29 HSIL> 25 år eller HSIL-CIN 3< 25 år Besked samt tid för behandling 

30 Körtelcellsutredning nr 1: u.a. Besked om normalt fynd samt info om 
kallelse till kolposkopi om 12 mån 

31 Körtelcellsutredning nr 1: visat LSIL Besked om fynd samt info om kallelse till 
kolposkopi om 12 mån 



REGIONALA CANCERCENTRUM 

14 

 

 

 
 
 

32_12mån 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32_24mån 

Utredning efter HSILcyt u.a. 

ELLER 

 
Körtelscellsutredning prov nr 2 
(efter 12 mån) 

 
 
OCH 

 
 
Körtelcellsutredning prov nr 3 efter 
24mån 

Besked om normalt fynd samt kallelse till 
cellprov med dubbelanalys hos BM vid 
gynmottagning om 12 mån (brev 32_12) 

 
 
Körtelcellsutredning prov nr 2 efter 12 mån , 
besked om normalt fynd samt kallelse till BM 
vid gynmottaging om 12 mån 

 
 
 
Körtelcellsutredning prov nr 3 efter 24 mån, 
besked om normalt fynd samt kallelse till BM 
Gyn-mottagning om 24 mån 

33 HSIL/HPVneg alt. HPVpos/cytpos 
alt. HPVpersistens 

Besked + kallas till gynmott för kolposkopi 

34 Normalt prov Cyt M00110 samt 
Normalt prov HPV F02B33 
avser svar vid ”behandlingskontroll” 
prov 

Besked + information om vikten av att delta 
vid nästa provtagningstillfälle om 3 år 
Remiss till KEB 

35 Gravida som skall undersökas pga. 
cellförändringar i screeningprov 

Besked + kallelse till gynmottagning för 
kolpskopi oavsett ålder 

 
Då utredning visar cancer eller vid misstanke om allvarlig diagnos görs alltid en individuell 
handläggning och standardiserade svarsbrev har INTE tagits fram. 
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Flödesschema 4: Cytologiska analysen visar LSILcyt eller ASCUS 
Se rekommendationsruta 15.5.1 sid 79, 16.4 sid 89 och 16.5 sid 90 
Observera att brev nr 25 finns i två versioner beroende på tid till nästa kallelse: 25_16/18 och 25 ( non16/18) 

 
 

 
Flödesschema 5: Persisterande HPV-infektion 
Se rekommendationsruta, 15.5.2 Sid 81 i vårdprogrammet. 
Observera att brev nr 25 finns i två versioner beroende på tid till nästa kallelse: 25_16/18 och 25 ( non16/18) 
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Flödesschema 6: Cytologiska analysen visar HSILcyt eller ASC-H 
Se rekommendationsrutorna 15.5.3 sid 82, 16.4 sid 89 och 16.5 sid 90 i vårdprogrammet. 
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Flödesschema 7: Cytologiska analysen visar Körtelcellsatypi (ej AIS) 
eller Atypi av oklar/annan typ 
Se rekommendationsruta, kap15.5.5 sid 83 i vårdprogrammet. 

Observera att brev 32 finns för 12 mån (32_12) respektive för 24 mån (32_24). 
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2C: Svar efter uppföljning 6 eller 18 månader efter behandling på 
gynekologmottagning (behandlingskontroll) 
Se rekommendationsruta, kap 17 Sid 96 i vårdprogrammet. 

• Efter behandling av skivepiteldysplasi tas cellprov med dubbelanalys hos 
dysplasibarnmorska/sköterska på gynmottagning. 

• Efter behandling av adenocarcinoma in situ (AIS). Cellprov tas med dubbelanalys vid 6 
och 18 månader hos dysplasibarnmorska/sköterska på gynmottagning. 

• Handläggning efter svar på dubbelanalysen vid behandlingskontroll (test of cure) som tas 
6 eller 18 månader efter behandling. 

 
 

Benämning Diagnos Information 
34 Normalt prov Cyt M00110 

samt 

Normalt prov HPV F02B33 

Besked + information om vikten av att delta 
även vid nästa provtagningstillfälle om 3 år, 
samt remiss till Kontroll-fil efter behandling 
(KEB) 

13_C 
 
 
 
13_H 

Prov med avvikelse 
ASCUS M69710 eller LSILcyt 
M80770 /HPVneg F02B33 

samt 

HPVpos M091A6/CytnegM00110 

Besked + kallelse till gynmott BM för nytt 
cellprov med dubbelanalys om 6 mån 

14_C 
 
 
 
14_H 

Prov med avvikelse 
HSILcyt M80772/HPVneg F02B33 

Samt 

Kvarstående 
HPVpos M091A6/Cyt pos M00110 

Besked + kallelse till gynmott för kolposkopi 
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Flödesschema 8: Uppföljning efter dysplasibehandling, behandlingskontroll 
Sid 96 i vårdprogrammet. 

 
Observera att brev 13 och 14 finns i version C(cyt) och H(Hpv). 

 

 
2D: Rekommendationer vid uteblivet besök för cellprovsavvikelse 
eller cervixdysplasi samt HPV-självtest 

 
• Ring patient i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog 

med patienten. 
• Skicka brev med information om uteblivandet och vikten av uppföljning, om man inte 

kan nå patienten per telefon. 
(Se sid 190 i vårdprogrammet för mer utförlig information) 

 
Lägre risk för utveckling av cervixcancer 

 
LSIL-cyt/ASCUS och HPV pos, LSIL med exspektans enligt riktlinjer i vårdprogram 

 

Uteblir från besök Ring eller skicka brev Åtgärd 
1 U 1 Ny tid 3 inom mån 

2 U 2 Återgår GCK 

>50 år skicka brev till Kallelseorganisationen att 
kalla patienten om 3 år 

 
 

Högre risk för utveckling av cervixcancer 
 

HSIL-cyt, AIS-cyt, HSIL, AIS, persisterande HPV, körtelcellsatypi, ASC-H, Icke bedömbart x 2, 
Swedescore >8p 

 

Uteblir från besök Ring eller skicka brev Åtgärd 
1 U 1 Ny tid inom 3 mån 
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2 U 1 Ny tid inom 3 mån 

3 U 3 GCK, kallas om 1 år 

Brev till Kallelseorganisation 

 
 

Uppföljning efter behandlad cervixdysplasi 
 

Efter radikal excison av av HSIL 
 

Uteblir från besök Ring eller skicka brev Åtgärd 
1 U 4 Ny tid inom 3 mån 

2 U 5 Remiss till K-fil efter behandling (KEB) 

 
Efter tveksam/icke radikal excision av HSIL 

 

Uteblir från besök Ring eller skicka brev Åtgärd 
1 U 6 Ny tid inom 3 mån 

2 U 6 Ny tid inom 3 mån 

3 U 5 Remiss till K-fil efter behandling (KEB) 

 

Efter excison av LSIL 
 

Uteblir från besök Ring eller skicka 
brev 

Åtgärd 

1 U 7 Återgår till GCK 

 

Efter HPV-pos självtest 
 

Uteblir från besök Ring eller skicka 
brev 

Åtgärd 

1 U 8 Ny tid inom 3 mån 

2 U 8 Ny tid inom 3 mån 

3 U 9 GCK, kallas om 1 år 

Brev till Kallelseorganisation 
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Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 
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