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§ 25 

Motion 27-2019 om HPV-screening 
Dnr 3106-2019 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besva-

rad. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionen beslutade i november 2017 om införande av det nationella vård-

programmet för prevention av livmoderhalscancer. Förberedelser för infö-

randet pågår och det som nu återstår är att införa ett nytt kallelsesystem som 

klarar av att hantera alla krav som ett införande av vårdprogrammets alla de-

lar innebär. Så snart kallelsesystemet är på plats så kommer regionen att 

övergå från cellprovsscreening till HPV-screening.  

Sammanfattning 
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten följer 

Socialstyrelsens riktlinjer och testar för HPV-infektion vid gynekologiska 

cellprover. Regionen har redan fattat beslut om införande av det nationella 

vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer och där ingår scre-

ening av HPV-virus som en grundförutsättning. Förberedelser pågår och 

vårdprogrammet beräknas kunna tas i drift under 2020.  

Ärendet 
Varje år får ca 400 svenska kvinnor livmoderhalscancer. Betydligt fler, un-

gefär 30 000 kvinnor, får besked om att de har cellförändringar. Risken för 

cancerformen har minskat kraftigt de senaste 40 åren då regelbundna cell-

provskontroller införts som möjliggjort tidig upptäckt och behandling av 

cellförändringar. Ett nytt nationellt vårdprogram för prevention av livmoder-

halscancer fastställdes av Socialstyrelsen i januari 2017 och införs nu i hela 

landet. Screening av HPV, humant papillomvirus, utgör grunden för pro-

grammet. Infektion med viruset är mycket vanligt och orsakar de cellföränd-

ringar som står bakom över 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer. 

Enligt programmet erbjuds alla kvinnor som testar positivt för viruset cell-

provtagning och sedan sker uppföljning och eventuell fortsatt behandling/op-

eration beroende på grad av risk för funnen virustyp och/eller förekomst av 

cellförändringar. 

Sedan den 1 januari 2010 ingår vaccination mot HPV-virus i det allmänna 

vaccinationsprogrammet för barn och erbjuds flickor i årskurs 5 eller 6. Det 

är dock viktigt att alla kvinnor, även de kvinnor som har vaccinerat sig, del-

tar i den regelbundna screeningen och cellprovtagningen eftersom vacci-

nerna inte skyddar mot alla HPV-typer som kan leda till cancer. 
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Regionens utvecklingsråd beslutade i november 2017 att det nya vårdpro-

grammet ska införas och dessutom att regionen skulle ansluta sig till den nat-

ionellt sammanhållna journalföring som är en förutsättning för införandet. 

Detta system, som kallas Cytburken, har införts i Norrbotten i början av 

2019.  

En annan förutsättning för införandet är att det finns ett systematiskt kallel-

sesystem till screening och cellprovtagning som klarar av att hantera alla 

olika uppföljningar, åtgärder och behandlingar som utifrån provsvarens art 

samt patientens sjukdomshistoria och ålder föreslås i vårdprogrammet.  

För närvarande pågår en upphandling av de tjänster som är nödvändiga för 

att installera, integrera och använda ett kallelsesystem i regionen. Upphand-

lingen beräknas vara genomförd i början av februari 2020. Därefter återstår 

uppskattningsvis 6-9 månaders arbete innan det nya vårdprogrammet kan 

börja användas. Kvinnorna i Norrbotten kommer då att få tillgång till alla de-

lar i vårdprogrammet, även screening för HPV-virus. Införande av det nat-

ionella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer är positivt ur 

jämlikhetssynpunkt eftersom det medför att HPV-vaccin och screening er-

bjuds alla kvinnor och flickor from årskurs 5 och 6 oavsett ekonomiska för-

utsättningar. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar. 

Bilagor 

Motion 27-2019 om HPV-screening 

Protokollsutdrag skickas till 
Verksamhetsdirektör 

Divisionschefer Närsjukvård 

Divisionschef Länssjukvård 

  


