
Åtgärdsplan 
Fynden har presenteras för och diskuterats med experter inom området vid 
Nationella kvalitetsregistrets för cervixcancerprevention ledning vid möten under 
april och maj. KVAST-gruppen (Kvalitetsarbetsgruppen inom klinisk cytologi) har 
ombetts ta ställning till hur kvaliteten ska kunna återupprättas och följas. 
 
Vidimering av de data som ligger till grund för analysen har skett vid två 
laboratorier: Sahlgrenska Universitetssjukhuset  och Karlstad (cellprov innan 
invasiv cancer). Data var korrekta och ingen ytterligare vidimering krävs. 
 
KVAST tar på sig ansvaret för informationen till laboratorierna. KVAST kommer 
att begära in redovisning av laboratoriernas granskningar av förutvarande prover 
till kvinnor som insjuknat i livmoderhalscancer eller cancer in situ (CIN3).  Ett 
standardiserat protokoll för detta tas fram av KVAST med stöd av NKCx.  
Redovisning sker för åren 2007 - 2017 samt för CIN3 under åren 2012-17, om 
möjligt också 2007-2011.  
 
För varje prov taget i historiken anges om det är konventionellt eller LBC. KVAST 
och NKCx sammanställer uppgifterna i syfte att klarlägga om det har skett en 
förändring i bedömningarna av glasen, om laboratorieanalysens försämrade 
skydd mot cancer orsakats av något annat i laboratorieprocessen eller om det finns 
indikation på att provtagningen eller deposition av provtagningsmaterial på glas/ 
i vätska har förändrats (mindre troligt). Denna sammanställning ska vara klar 
senast 31 augusti. Fortsatta åtgärder blir beroende av dessa resultat. 
 
En undersökning görs också av analysgruppen för att ringa in vilka år som 
förändringen av laboratoriediagnostiken har skett. En pågående analys av 
uppdelningen i vävnadstyp av cancerfall efter normalt cellprov fullföljs. Vidare tas 
fram ett kvalitetsmått som kan ge en tidig indikation på förändringar i 
sensitiviteten i laboratoriediagnostiken. Kvalitetsregistret fortsätter utredningen 
av ökningen av höggradiga cellförändringar före cancerinsjuknande. 
 
Nationella arbetsgruppen lägger fram ett förslag till en förändring i Nationella 
vårdprogrammet för cervixcancerprevention. Kvinnor som har HPV16 eller 18 och 
normal cytologisk analys kommer enligt förslaget att erbjudas omtestning efter 1 
½ år, i stället för efter tre år. På så sätt ökas säkerheten i programmet i ljuset av en 
något mindre pålitlig cytologisk diagnostik än man tidigare kunde räkna med. 
 


