ALGORITMER FÖR SCREENING FÖR
LIVMODERHALSCANCER
Rekommendation av sakkunniggruppen som tillsattes av
styrgruppen för nationell cancerscreening
De rekommenderade algoritmerna baserar sig på europeiska screeningrekommendationer
och erfarenheter av randomiserade och retrospektiva screeningstudier i Finland1-5.
HrHPV-test rekommenderas som primär screeningmetod för 30 år fyllda kvinnor. Papatest är en alternativ primär screeningmetod. På kvinnor i 25–29-årsåldern tillämpas endast
Papa-test som primär screeningmetod. Det rekommenderas inte att testen används
parallellt som primärtest (co-testing).4-5
Enligt finländska och internationella studier stiger antalet screeningfynd som kräver
fortsatta undersökningar efter en övergång från Papa-test till HPV-test under den
första screeningrundan på grund av att testmetoden är känsligare, men under följande
screeningrundor sjunker antalet.6
I lindrigt avvikande screeningfynd följer man upp om det sker spontant tillfrisknande
under 12–24 månader antingen med ett eller två kontrolltest (s.k. screening av riskgrupper)
före remiss till fortsatta undersökningar.
Ny kallelse rekommenderas för alla kvinnor som inte deltagit, även i screening av
riskgrupper.
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hrHPV-test som primärtest, alternativ I (primär)

Screeningurval enligt
åldersgrupp
Kallelse
Vid behov ny kallelse
hrHPV-test
hrHPV-

hrHPV+
Papa-test

Följande screening enligt ålder

≥LSIL eller
cylinderepitelatypi

Ingen cellatypi eller ASC-US

Kolposkopi*
Kallelse till screening av riskgrupper inom 24 månader
(dock minst 12 mån. uppföljning)
Vid behov ny kallelse
hrHPV-test
hrHPVFöljande screening enligt ålder

hrHPV+
Papa-test
Kolposkopi*

*Enligt rekommendationen i God medicinsk praxis⁷

hrHPV-test som primärtest, alternativ II (möjlig)
Urval
Kallelse
Vid behov ny kallelse
hrHPV-test
hrHPV-

hrHPV+
Papa-test

Följande screening enligt ålder
≥LSIL eller
cylinderepitelatypi

Ingen cellatypi eller ASC-US

Kolposkopi*
Kallelse till screening av
riskgrupper efter 12 mån.

Vid behov ny kallelse
hrHPV-test
hrHPV-

hrHPV+

Följande screening enligt ålder

Papa-test

≥LSIL eller
cylinderepitelatypi

Ingen cellatypi eller ASC-US

Kolposkopi*
Kallelse till screening av
riskgrupper efter 12 mån.

Vid behov ny kallelse
hrHPV-test
hrHPV-

hrHPV+

Följande screening enligt ålder

Papa-test
Kolposkopi*

*Enligt rekommendationen i God medicinsk praxis⁷

Papa-test som primärtest, alternativ I

Screeningurval enligt
åldersgrupp
Kallelse
Vid behov ny kallelse
Papa-test
Inga cellförändringar

≥LSIL eller
cylinderepitelatypi

Följande kallelse enligt ålder

ASC-US (LSIL <30 år)

Kolposkopi*

Kallelse till screening av
riskgrupper efter minst 12
och högst 24 mån.
Vid behov ny kallelse
Papa-test
Inga cellförändringar
Följande kallelse enligt ålder

Cellförändring
Kolposkopi*

*Enligt rekommendationen i God medicinsk praxis⁷

Papa-test som primärtest, alternativ II

Screeningurval enligt
åldersgrupp

Kallelse
Vid behov ny kallelse
Papa-test
Inga cellförändringar

≥LSIL eller
cylinderepitelatypi

Följande kallelse enligt ålder

ASC-US (LSIL <30 år)

Kolposkopi*
Kallelse till screening av
riskgrupper efter 12 mån.

Vid behov ny kallelse
Papa-test
Inga cellförändringar

≥LSIL eller
cylinderepitelatypi

Följande kallelse enligt ålder

ASC-US

Kolposkopi*
Kallelse till screening av
riskgrupper efter 12 mån.

Vid behov ny kallelse
Papa-test
Inga cellförändringar
Följande kallelse enligt ålder

Cellförändring

Kolposkopi*

*Enligt rekommendationen i God medicinsk praxis⁷
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