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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige finns ett effektivt screeningprogram mot cervixcancer. Genom 

screeningprogrammet kallas kvinnor regelbundet för vaginalt cellprov, visar cellprovet 

dysplasi kan gynekologen välja att behandla kvinnan genom en konisering där man tar bort en 

liten bit av livmodertappen. För att inte kvinnor ska överbehandlas finns regionala 

kvalitetsindikatorer, där bestämmelsen ser ut så att efter utfört ingrepp får inte antalet 

analyserade koner som visat benign histologi överskrida 10% hos kvinnor <40år. I materialet 

som analyserats vid Laboratoriet för Patologi och Cytologi i Skövde har en liten ökning av 

benigna koner skett under det senaste året.  

Metod: En retrospektiv fall-kontrollstudie. Studiematerialet utgjordes av 70 koner som 

inkommit till Unilabs Patologi i Skövde under tidsperioden 1 januari 2017 till och med 30 

juni 2018. Det valde ut 35 testfall med benign histologi och 35 kontrollfall med utfallet HSIL. 

Konerna delades upp i 4 utfallsgrupper utifrån konens histologiska utfall och kvinnans ålder. 

Information om antalet dagar mellan diagnos och behandling, area på konens största bit och 

behandlande läkare hämtades från utlåtande och patienthistoriken hos laboratoriet. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om yttre faktorer kan påverka det histologiska 

utfallet efter en konisering. 

Resultat: I studien ligger medianen för alla grupper i antalet dagar mellan diagnos och 

behandling mellan 47–71 dagar. Medelvärdet för cervixkonens största bit för grupp 1.) 

379mm2, grupp 2.) 457mm2, grupp 3.) 413mm2 och grupp 4.) 516mm2. Resultatet över hur 

behandlande läkare påverkar utfallet efter en konisering visar att 2 läkare av 14 stycken tagit 

flest benigna koner.  

Slutsats: Studien visar att behandlande läkare kan ha en viss betydelse för hur det 

histologiska utfallet blir efter en konisering men vidare studier behövs för att säkerställa vad 

som orsakar benigna koner trots fastställd dysplasi. 

 

 

 

 



 
 

Förkortningar 

HPV: Humant papillomvirus 

hrHPV: Högrisk-HPV 

ASC-US: Lätt skivepitelsatypi/Atypiska skivepitelceller av oklar betydelse 

LSIL: Låggradig intraepitelial skivepitellesion 

ASC-H: Atypiska skivepitelceller celler talande för höggradig dysplasi 

HSIL: Höggradig intraepitelial skivepitellesion, motsvarar CIN2-3 

CIN2: Intraepitelial neoplasi i cervix, grad 2 

CIN3: Intraepitelial neoplasi i cervix, grad 3    

 

Förklaringar 

Kvinna: I sammanhanget med cervixcancerprevention menas med kvinna individ som har en 

livmodertapp 

Dysplasi: Cellförändring/ oregelbundenhet hos celler 

Provexcision: Litet vävnadsprov 
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1.Bakgrund 

1.1 Livmoderhalscancer 

Cervixcancer är den femtonde vanligaste cancerformen i Sverige, ca 500 fall diagnostiseras 

per år och antalet dödsfall är 135 per år [1–3]. Globalt sett insjuknar 500 000 och 25 000 

kvinnor dör årligen av cervixcancer [1,4]. 

Cervixcancer orsakas av HPV som är en sexuellt överförbar infektion [5]. Strax efter 

sexualdebuten är det vanligt att få en infektion men HPV kan förvärvas i alla åldrar. I 20 års 

åldern är förekomsten av HPV som högst för att sedan vanligen minskar med stigande ålder 

[6]. Majoriteten av befolkningen har någon gång haft en HPV-infektion men flertalet 

infektioner läker ut spontant. En persisterande HPV-infektion kan ge cellförändringar och 

dessa cellförändringar är förstadier som långsamt under flera år kan vidareutvecklas till 

cervixcancer [5]. HPV är en nödvändig riskfaktor men andra riskfaktorer är antalet 

sexpartner, deras tidigare samliv och rökning. Rökning ger en ökad risk för persisterande 

infektioner och att sluta röka ökar chansen för utläkning [7,8] Det finns över 200 typer av 

HPV, 40 typer överförs sexuellt och dessa delas in i hög och lågrisktyper. I hrHPV ingår HPV 

16 och 18 ligger bakom 70% av alla fall med cervixcancer [6,9] 

1.2 Cervixcancerprevention  

Sedan 1960-talet har Sverige haft ett nationellt screeningprogram för cervixcancer. Incidensen 

och dödligheten sjönk kraftigt de första 40 åren. De senaste 15 åren har incidensen legat 

stabilt men dödligheten har fortsatt sjunka något [9]. Det senaste året har dock incidensen av 

cervixcancer ökat något [10]. 

[11] 
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Uppskattningsvis skyddar screeningprogrammet mot att drabbas av cervixcancer upp till 90% 

och skyddet mot att dö i cervixcancer är ännu högre [9]. I Sverige är den största riskfaktorn att 

drabbas av cervixcancer att inte delta i screeningprogrammet [12]. Framgången med detta 

screeningprogrammet beror på att programmet går ut på att upptäcka och behandla tidiga 

cellförändringar och därmed förhindra utvecklingen till cervixcancer. 

Hittills har kvinnor i åldern 23–60 år regelbundet kallats för vaginala cellprovskontroller. 

Kvinnor mellan 23–50 år var tredje år och kvinnor mellan 50–60 år var femte år. Testmetoden 

är en cytologisk analys där man får ett prov med lätt lösgjorda celler från yttersta 

slemhinnelagret som analyseras i mikroskop för att upptäcka tidiga cellförändringar [13].  

Ny forskning på senare år har lett till att screeningprogrammet ska uppdateras till effektivare 

testmetoder för att upptäcka förstadier till cervixcancer. Den nya testmetoden som under 

införande nationellt går ut på att påvisa HPV och om HPV förekommer följs provet upp med 

cytologisk analys [13]. Det nya screeningprogrammet rekommenderar provtagning för 

kvinnor mellan 23–64 år. Från 23–29 år erbjuds cellprovtagning med analys för cytologi var 

tredje år, eftersom det är extremt ovanligt med cervixcancer före 23års ålder finns ingen 

anledning att screena innan dess. HPV-infektion är så vanligt förekommande i denna 

åldersgrupp att analys av HPV inte är praktiskt användbart. I åldern 30–49 år, cellprovtagning 

med analys för HPV och vid 40 år ett cellprov med analys för cytologi. Från 50-64 år analys 

för HPV vart sjunde år [9]. 

 

Schematisk överblick över rekommenderad provtagning 

Cervixcancerpreventionen[9] 

 

I cervixcancerpreventionen ingår förutom screening för cellförändringar vaccinering mot 

HPV 16 och 18 som står för 70% av alla fall med cervixcancer. Det finns tre godkända vaccin 

på marknaden Cervarix, Gardasil och Gardasil 9. Vaccinering ger inte fullgott skydd mot alla 
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HPV-infektioner så regelbundna cellprovskontroller förstärker skyddet mot cervixcancer [14]. 

Vaccinering mot HPV ingår sedan 2012 i svenska barnvaccinationsprogrammet där flickor i 

årskurs 5–6 erbjuds vaccinering [9]. 

 

1.3. Utredning 

Vaginalt cellprov skickas för cytologisk analys och följande medicinska riktlinjer gäller [9].  

Cellprovet visar benignt prov: Svar skickas till kvinnan, provtagaren får inget svar 

Cellprovet visar: LSIL eller lätt skivepitelatypi/ASC-US: I Sverige utgörs 70% av alla 

avvikande cellprover låggradiga cellförändringar. De läker vanligen spontant ut. När kvinnan 

har fått diagnosen lättacellförändringar, testas provet för hrHPV och är HPV påvisbart kallas 

hon för kolposkopi hos en gynekolog för vidare utredning. Undantag är kvinnor mellan 23–27 

år där cellprovet tas om och om provet visar fortsatt lätt atypi remitteras kvinnan först då till 

gynekolog för kolposkopi [23]. En Metaanalys av 15 studier visade att 50% av LSIL och 

ASC-US gått i regress om man avvaktade 2-3 månader med kolposkopi.[9] 

Kolposkopi innebär att en gynekolog undersöker livmodertappen med ett specialmikroskop så 

kallat Kolposkop, för att upptäcka och bedöma cellförändringar. För att framhäva 

cellförändringar baddas livmodertappen med ättikslösning och jod [15]. Visar kolposkopin 

lätta cellförändringar tas en provexcision från livmodertappen som skickas för histopatologisk 

undersökning för att ytterligare verifiera svaret. Är svaret fortsatt lätta cellförändringar kallas 

kvinnan för ny kontroll med kolposkopi inom 24 månader. 

Cellprovet visar HSIL eller Misstänkt höggradig dysplasi/ ASC-H: Kvinnor med 

höggradiga cellförändringar ska kallas för utredning med kolposkopi och provexcision inom 3 

månader. Kvinnor under 25 år med HSIL/CIN2 kallas för ny kolposkopi inom 1 år eftersom 

de till 40% läker ut sin dysplasi [23]. Kvinnor med HSIL/CIN3 behandlas med konisering [9]. 

Konisering innebär att man avlägsnar ett tunt skikt av den förändrade slemhinnan från 

livmodertappens yta. På grund av att vävnadsprovet vid metodens införande hade en 

strutliknande form kallas vävnaden från ingreppet för kon eller cervixkon. Metoder som 

används är Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP) så kallad slyngkon, laserexcision 

och knivkonisering. Det vanligaste är slyngkonisering som kan genomföras polikliniskt i 

lokalbedövning [16]. Konen skickas sedan för histopatologisk analys för att bedöma 
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förekomst och utbredning av eventuella cellförändringar samt se om dessa är borttagna i sin 

helhet, så kallat radikalt borttaget.   

 

1.4.Benigna koner 

För att säkerställa kvaliteten inom preventionsprogrammet följs ett stort antal 

kvalitetsindikatorer avseende processens alla steg [9]. Ett kvalitetsmått är andelen 

behandlingar med konisering, där undersökning av konen sedan inte visar cellavvikelse, så 

kallade benigna koner. Kvalitetsindikatorn syftar till att minska andelen onödiga ingrepp. 

Även om risken för biverkningar är små ska andelen icke-motiverade ingrepp minimeras, i 

synnerhet hos yngre kvinnor i reproduktiv ålder då en konisering kan öka risken för prematur 

födsel [17]. Riktvärdet är att koner utan avvikelser ska vara mindre än 10% hos kvinnor under 

40 år [9]. I provmaterialet som undersökts vid Unilabs Laboratorium för Patologi och 

Cytologi i Skövde har en liten ökning av så kallade benigna koner skett under 2017, trots att 

processen inte ändrats. Det finns noggranna beskrivningar i vårdprogram och lokala 

instruktioner om provtagningsindikationer, provhantering, preparation och analys på 

laboratoriet. Det är emellertid inte undersökt i detalj vilka faktorer som bidrar till benigna 

koner trots fastställd dysplasi i cellprov och provexcision där hanteringen av provtagning och 

provmaterial till synes ha varit enligt gällande rekommendation. En noggrannare kännedom 

om mekanismerna kan bidra till förfining av kvalitetsuppföljningen samt till att ytterligare 

minska risken för överbehandling.   

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om yttre faktorer kan påverka det histologiska utfallet 

efter en konisering, för att leta efter orsaken till ökningen av så kallade benigna koner hos 

Laboratoriet för Patologi och Cytologi i Skövde. Denna kunskap kan användas för förfining 

av kvalitetsuppföljning och därigenom bidra till att ytterligare minimera andelen ingrepp som 

hade kunnat undvikas. 
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2.1 Frågeställningar 

• Hur påverkas konens utfall benign/icke- benign av antalet dagar mellan diagnos i 

provexcision och behandlande ingrepp? 

• Hur påverkar konens area utfallet av benign/ icke-benign histologi? 

• Är variationer i andelen benigna/icke-benigna koner relaterade till vem som utför 

behandlingen? 

 

2.2 Hypotes 

Hypotesen är att faktorer så som konens area, behandlande läkare och dagar mellan diagnos 

och behandling kan påverka utfallet i konen vid histopatologisk analys vid standardiserad 

behandling på laboratoriet.  

3. Material och metod 

3.1 Studiedesign och studiematerial 

Detta är en retrospektiv fall-kontrollstudie. Studiematerialet utgjordes av koner som inkommit 

till Unilabs Laboratorium för Patologi och Cytologi i Skövde under tidsperioden 1 januari 

2017 till och med 30 juni 2018. Till projektet valdes 35 testfall ut med benign histologi i kon 

och 35 kontrollfall med fynd av HSIL. Fallen är jämt fördelade över åldersklasserna och 

kommer från utredningsinstanser på sjukhus, tre offentliga varav två är samma 

organisatoriska enhet och två privata med uppdrag för offentlig vård.  

Följande uppgifter hämtades och skrevs ut från laboratoriets utlåtande på konen och 

patienthistoriken: Diagnos för kon, diagnos för tidigare provexcision och cellprov, även 

vilken HPV-typ om angivet. Ålder vid konisering, vilket datum konisering och provexcision 

skett. Största mått på konen och vilken läkare som utfört koniseringen.  

Antalet dagar mellan diagnos och behandling beräknas från det datum då provexcisionen 

registreras på laboratoriet till och med det datum då koniseringen utförts. Konens area 

uppskattas genom att beräkna längd x bredd från konens störst angivna bit.  

Konerna delades upp i fyra grupper utifrån kvinnans ålder och konens histologiska utfall, se 

(Tabell 1).   
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Tabell 1. Utfallsgrupper efter kvinnans ålder och konens histologiska utfall, samt antal koner i varje grupp 

 Utfallsgrupper Antalet koner 

(N=70) 

1 Benigna koner hos kvinnor >40 år 15 

2 Icke- benigna koner hos kvinnor >40år 15 

3 Benigna koner hos kvinnor <40år 20 

4 Icke-benigna koner hos kvinnor <40år 20 

 

 

3.2 Statistisk analys 

All data sammanställdes i Microsoft Excel och bearbetades för att få fram tabeller och figurer 

för deskriptiv statistik.  Medelvärde och standarddeviation (SD) anges vid normalfördelade 

värden. Median och spridning vid icke-normalfördelade värden.    

 

3.3 Etiskt övervägande 

Godkännande av granskning i patienthistorik och utlåtandet av konen har inhämtats från 

verksamhetschefen på Unilabs Laboratorium för Patologi och Cytologi i Skövde. 

Undersökningen ryms inom laboratoriets generella medgivande för kvalitets- och 

utvecklingsarbete så medgivande från patienter har inte behövts. Ingen diagnostisk 

eftergranskning har skett inom ramen för denna studie. Uppgifter som inhämtas har kodats 

och avidentifierats, samtliga uppgifter som skrivits ut förvaras hos laboratoriet där studien 

görs. Behandlande läkare kommer att kodas från A-N (14stycken). Inhämtad data som 

bearbetas i Excel förvaras på lösenord skyddad dator. Ingen enskild patient eller läkare 

kommer att kunna identifieras i studiens resultat.  
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4.Resultat 

4.1 Antalet dagar mellan diagnos och konisering 

Av 70 koner föll 8 stycken bort när dagar mellan diagnos och behandling analyserades på 

grund av otillräcklig information. Fyra stycken från grupp 1 (benigna koner hos kvinnor >40 

år), 2 från grupp 3 (benigna koner hos kvinnor <40 år) och 2 från grupp 4 (icke-benigna koner 

hos kvinnor <40 år). Därmed blir totala antalet koner som analyserats 62 stycken. Resultatet 

över de fyra utfallsgruppernas antal dagar mellan diagnos och behandling redovisas i figur 1. 

 

 

Figur 1. Antalet dagar mellan diagnos och behandling i de olika utfallsgrupperna. Utfallsgrupperna 1–4 enligt 

tabell 1.Totalt 62 koner 

 

1=Benigna koner hos kvinnor >40år 

2=Icke-benigna koner hos kvinnor >40år 

3=Benigna koner hos kvinnor <40år  

4=Icke- benigna koner hos kvinnor <40år 

 

4.2 konens area 

Av 70 koner exkluderades 2 från analysen av konens area, då måttet på konens största bit inte 

var angivet. En föll ur från grupp 3 och en föll ur från grupp 4. Totalt analyserades 68 koner 

och resultatet visas i figur 2 och tabell 2. 
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Figur 2. Fördelning över konens area (mm2) i de olika utfallsgrupperna. Totalt 68 koner  

 

Tabell 2. Utfallsgrupper och värdena är medelvärde och (SD) 

Utfallsgrupper Area kon 

1 benigna koner hos kvinnor >40 år 379 mm2 (±136) 

2 Icke-benigna koner hos kvinnor >40 år 457 mm2 (±196) 

3 Benigna koner hos kvinnor <40 år 413mm2 (±197) 

4 Icke-benigna koner hos kvinnor <40 år 516mm2 (±227) 

 

 

4.3 Behandlande läkare 

Totalt analyserades 68 koner efter att 2 koner exkluderats från grupp 2 (icke- benigna koner 

hos kvinnor >40 år) på grund av otydlig signatur av behandlande läkare. Figur 3 illustrerar 

resultatet över antalet benigna/ icke-benigna utfall per behandlande läkare (kodade A-N). 
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Figur 3. Antalet utfall av benign/ icke-benign kon per behandlande läkare (kodade A-N). Totalt 68 koner. 

Resultatet visar att läkare B tagit 6 koner och läkare D tagit 7 koner som visat benign histologi 

av totatalt 35 stycken. Av dessa ingrepp var 4 koner från läkare B och 4 koner från läkare D 

utfört på kvinnor <40 år. Notera att antalet inte är jämfört med utförarnas totala antal 

koniseringar inom angiven tidsperiod. 

 

5. Diskussion 

När antalet dagar mellan diagnos och behandling analyserats i studien visar resultatet att man 

i grupp 3 (benigna koner hos kvinnor <40 år) har behandlat kvinnor tidigt efter fastställd 

diagnos som visat dysplasi, vilket är ett väntat resultat eftersom man bör behandla unga 

kvinnor tidigt för att hinna ta en så liten bit som möjligt av cervixtappen för att minimera 

risken för prematur födsel [17]. Resultatet i studien visar att några cervixkoner ligger helt 

utanför normalfördelningen vilket kan förklaras av att handläggningen fallerat av något skäl. 

Handläggningstiden påverkas av resursbrist, främst brist på kolposkopister, cytodiagnostiker 

och patologer. Bristen på Patologer kan göra att handläggningstiderna kommer att öka [18]. 

Administrativa misstag kan bidra, och även så kallad ”patients-delay” kan förekomma.   

Någon större skillnad mellan grupperna i antalet dagar mellan diagnos och behandling går inte 

att utläsa i studien, medianen för alla grupper ligger mellan 47–71 dagar vilket tyder på att det 

inte är antalet dagar mellan diagnos och behandling som påverkar utfallet efter en konisering i 

aktuellt material. En förklaring till att konen visat benign histologi trots fastställd dysplasi kan 

vara att kvinnan själv läkt ut cellförändringen mellan fastställd diagnos och konisering. En 
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metaanalys har visat att lätta cellförändringar till 50 % läker ut av sig självt [9] och en annan 

studie visar att höggradiga cellförändringar läker ut till 40% hos kvinnor under 25 år [23]. 

Det är känt att rökning gör att persisterande HPV-infektioner och cellförändringar läker sämre 

[7,8]. En utvidgad undersökning av livsstilsfaktorer hos kvinnor med benign kon enligt 

definitionen ovan vore en intressant fortsättning. En kartläggning av andelen icke-rökare 

jämfört med andelen rökare i grupperna kan ge viktig information om hur uppföljningen 

skulle kunna individanpassas, exempelvis tätar uppföljning för rökare än för icke-rökare. 

Notabelt är att oavsett hur noga ett preventionsprogram utformas kommer den enskilda 

individens val att ha stor påverkan på utfallet. 

 

Resultatet i studien över hur konens area påverkat utfallet av benign respektive icke-benign 

kon har visat att koner med icke-benign histologi har ett större medelvärde i area än de koner 

som visat benign histologi. Vid undersökningen inför ingreppet utförs kolposkopi enligt vad 

som beskrivits ovan. Den bild som ses vid kolposkopi bedöms systematiskt och graderas 

bland annat enligt en fastlagd skala, Swedescore [19]. Kopplingen mellan utseende i 

Kolposkopet och förekomst av dysplasi är god i synnerhet om övergången mellan 

livmodertappens ytbeklädnadstyper ligger utanför yttre modermunnen. I studien har inte 

kolposkopibedömningen varit känd. En möjlig förklaring är att kolposkopibilden kan ha varit 

mindre alarmerande i de fall som har mindre area, vilket då kopplar med ett utfall utan 

dysplasi. I en fortsättning skulle det vara intressant att även väga in kolposkopiutfallet i 

studien. En annan förklaring kan vara att det i grupperna med benigna koner döljer sig falskt 

negativa cervixkoner. Falskt negativa koner kan uppkomma dels genom att dysplasi faktiskt 

finns i provmaterialet men inte upptäcks vid laboratorieprocessen. Hanteringsföreskrifterna 

skall minimera detta; om ingen dysplasi hittas undersöks materialet på nytt med noggrannare 

genomsnittning, men detta kan ändå förekomma, ingen laboratoriemetod är 100-%ig. Den 

andra mekanismen som kan ge falskt negativt utfall är att området med avvikelser inte finns 

med i konmaterialet. Risken för detta ökar om dysplasin sitter innanför yttre modermunnen 

eller om kvinnan är svårundersökt/svårbehandlad på grund av vanskliga anatomiska 

förhållanden. Omgranskning av benigna koner ingår i kvalitetsarbetet på laboratoriet, men 

utfallet har inte tagits med här. För att utvärdera om dysplasi finns kvar kan man utvidga 

studien med att ta med svaret på efterföljande cellprovskontroll som sker 6 månader efter en 

konisering [9]. 
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Studien visar att behandlande läkare har betydelse för konens histologiska utfall. Man kan se 

att läkare B och läkare D har haft flest koniseringar med benign histologi med 6 respektive 7 

koner av 35 stycken. Av dessa fall var 8 koner ingrepp på kvinnor <40år där ingreppen bör 

minimeras på grund av den ökade risken för prematur födsel [16]. Många faktorer spelar in 

om kvinnan bör behandlas för sin cellförändring eller inte och vad som lett till att dessa 

synbarligen onödiga ingrepp utförts är svårt att säga men bidragande orsak kan vara att 

preventionsprogrammet för cervixcancer och dess riktlinjer kan tolkas olika inom landstingen. 

Det har fastställts att cervixcancer har ökat hos kvinnor trots normal cellbild i föregående 

cellprov inom vissa landsting och en studie visar att dessa cellprov varit underdiagnostiserade 

[18].  Hur varje enskild läkare väljer att behandla en kvinnas cellförändringar med konisering 

eller inte ser olika ut i landet beroende på säkerheten inom diagnostiken och hur man tolkar 

kvalitetsindikatorerna inom preventionsprogrammet. Då vård och behandling sker i 

samförstånd med patienten är också kvinnans önskemål av vikt för hur uppföljningen görs. 

För att minimera oönskade variationer ska enligt riktlinjer ronder där fall med oväntat utfall 

gås igenom avseende patienthistoria och där laboratorieproverna eftergranskas. 

Erfarenheten hos läkaren kan också spela in i vilken utsträckning de väljer att utföra en 

konisering. Kolposkopi är en subjektiv bedömning som ska komplettera cellprov och 

provexcision. Det är kolposkopisten som efter diagnostiserad dysplasi i cellprov utför både 

kolposkopi och provexcision för att få ytterligare indikationer för att ta ställning till om en 

konisering ska utföras. Ett alternativ som kan förklara att konen visar benign histologi trots 

fastställd dysplasi i cellprov och provexcision är att kolposkopisten kan ha varit så pass duktig 

att detektera cellförändringen vid kolposkopin och helt enkelt tagit bort cellförändringen 

genom provexcisionen.  

För att se hur variationer i andelen benigna/icke-benigna koner relaterar till vem som utför 

behandlingen och hur kvalitetsindikatorerna tolkas inom landstinget behöver man istället 

jämföra olika gynekologkliniker mot varandra. Man behöver studera hur antalet koner med 

benign histologi skiljer sig åt mellan utredningsinstanserna. Studieresultatet kan tolkas som att 

två läkare har överbehandlat men då orsaken till beslutet att konisera inte framgår kan man 

inte utesluta andra orsaker. Det kan röra sig om komplicerade fall där beslutet påverkats av 

för oss okända faktorer eller patientens önskemål.  

För att säkerställa processen och bland annat jobba för att minimera andelen onödiga ingrepp 

finns som nämns ovan en så kallad dysplasirond där kolposkopister och diagnostiker träffas 
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för att diskutera olika fall. Det är ett verktyg för att hjälpa läkarna i handläggningen av tidiga 

cellförändringar och för att stärka kvalitén inom cervixcancerpreventionsprogrammet.   

 

I och med införandet av den nya HPV-diagnostiken kommer andelen onödiga ingrepp 

troligtvis att minska eftersom den nya metoden bättre kan förutsäga vilka cellförändringar 

som kan vidareutvecklas till svårare cellförändringar och på så vis vara en potentiell risk för 

att utveckla cervixcancer. Via mRNA-screening av HPV kan man detektera vilka HPV-

infektioner som är aktiva eller vilande [19,20]. Tack vare detta kan man tidigt adekvat 

handlägga och behandla kvinnor med potentiellt farliga cellförändringar [23]. Om metoden 

kommer att minska antalet benigna koner och därmed onödiga ingrepp får framtiden utvisa. 

 

Styrkor med studien var att konerna gick att jämföras mot varandra eftersom de gick att dela 

upp i 4 olika grupper där man kunde jämföra benigna koner mot icke-benigna koner och 

åldersfördela kvinnorna för att se hur de olika yttre faktorerna påverkat cervixkonens 

histologiska utfall. Det blev jämna grupper och de flesta uppgifter som studerades var 

väldokumenterade. Uppgifter som inhämtats har inte behövts tolkats vilket gör att studien 

enkelt kan göras om. 

Svagheter med studien var att det var för få koner och gynekologkliniker som studerades. För 

att få fram vad som orsakat ökningen av benigna koner hos laboratoriet för Patologi och 

Cytologi i Skövde hade studien behövt undersöka en större mängd inkomna koner och tittat 

på flera utredningsinstanser. I undersökningsmaterialet som togs fram blev studien begränsad 

av att uppgifter om bland annat kolposkopifynd var dåligt ifyllda på remissen. För att få fram 

ett större antal faktorer att utreda och se vad som orsakat ökningen av benigna koner trots 

fastställd dysplasi skulle det vara intressant att utvidga studien med inklusion av information 

från Kvalitetsregistret för cervixcancerprevention, Cytburken. Cytburken är ett 

kvalitetsregister där uppgifter samlas som rör cellprovtagning och uppföljning/behandling 

inom cervixcancerprevention [22].  
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6. Slutsats  

Syftet med denna studie var att undersöka om yttre faktorer påverkar det histologiska utfallet 

efter en konisering, för att leta efter orsaker till ökningen av antalet benigna koner efter 

fastställd dysplasi i cellprov och provexcision hos Laboratoriet för Patologi och Cytologi i 

Skövde. Studien visar att behandlande läkare kan ha en viss betydelse för hur det histologiska 

utfallet blir efter en konisering men ytterligare undersökning behövs för att säkerställa vad 

som orsakar benigna koner trots tidigare fastställd dysplasi. 

 

7. Särskilt tack till 

Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare Charlotte Örndal som hjälp mig genom hela 

processen med goda råd och vägledning. Även ett stort tack till Unilabs Laboratorium för 

Patologi och Cytologi i Skövde. 

 

 

  



14 
 

Referenser  

1.  Janson PO, Landgren B-M. Gynekologi. 2. uppl.. Lund: Studentlitteratur; 2015.   

2.  Statistikdatabas för cancer [Internet]. [cited 2018 Nov 27]. Available from: 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer 

3.  Ayoubi S, Johansson E, Toorell N, Bergman O, Fredholm L, Hont G, et al. CANCER I 
SIFFROR 2018. 2018;72. [Internet]. [cited  2018 Nov 26]. Available from: 
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-6-10 

4.  de Martel C, Ferlay J, Franceschi S, Vignat J, Bray F, Forman D, et al. Global burden of 
cancers attributable to infections in 2008: a review and synthetic analysis. Lancet Oncol. 
2012 Jun 1;13(6):607–15.  

5.  Human papillomavirus (HPV) infection and the multi-stage carcinogenesis of cervical 
cancer [Internet]. [cited 2018 Nov 26]. Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3711590/ 

6.  The epidemiology of genital human papillomavirus infection - ScienceDirect [Internet]. 
[cited 2018 Nov 26]. Available from: https://www-sciencedirect-
com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0264410X05010182 

7.  Smoking and cervical cancer: pooled analysis of the IARC multi-centric case–control 
study | SpringerLink [Internet]. [cited 2018 Nov 26]. Available from: https://link-springer-
com.db.ub.oru.se/article/10.1023%2FB%3ACACO.0000003811.98261.3e 

8.  Tobacco smoking and chewing as risk factors for multiple human papillomavirus 
infections and cervical squamous intraepithelial lesions in two countries (Côte d’Ivoire 
and Finland) with different tobacco exposure | SpringerLink [Internet]. [cited 2018 Nov 
26]. Available from: https://link-springer-com.db.ub.oru.se/article/10.1007/s10552-008-
9230-x 

9.  Regionala cancercentrum i samverkan. Cervixcancerprevention [Internet]. 2017 [cited 
2018 Nov 26]. Available from: https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-
uppdrag/prevention-tidig-upptackt/gynekologisk-cellprovskontroll/vardprogram/nvp-
cervixcancerprevention-170119.pdf 

10.  Trysell K. Laboratorier missar för många cellförändringar hos kvinnor [Internet]. [cited 
2018 Dec 13]. Available from: 
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/12/Laboratorier-missar-for-manga-
cellforandringar-hos-kvinnor/ 

11.  Gällande vårdprogram [Internet]. [cited 2018 Nov 26]. Available from: 
https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-
upptackt/gynekologisk-cellprovskontroll/vardprogram/gallande-vardprogram/ 

12.  Screening-Preventable Cervical Cancer Risks: Evidence From a Nationwide Audit in 
Sweden | JNCI: Journal of the National Cancer Institute | Oxford Academic [Internet]. 



15 
 

[cited 2018 Dec 1]. Available from: https://academic-oup-
com.db.ub.oru.se/jnci/article/100/9/622/910303 

13.  Screening för livmoderhalscancer - Rekommendation och bedömningsunderlag - 
Remissversion. [Internet] [Cited 2018 Dec 1]. Available from: 
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/screening-livmoderhalscancer-
rekommendation.pdf 

14.  Vaccinering mot humant papillomvirus (HPV) med Gardasil och Cervarix - 
Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency - NOT FOR COMMERCIAL USE 
[Internet]. [cited 2018 Dec 1]. Available from: 
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Allmant-om-vacciner-och-
vaccination/HPV-vaccinering/ 

15.  Kolposkopi — Region Halland [Internet]. [cited 2018 Dec 4]. Available from: 
http://www.regionhalland.se/vard-halsa/hitta-din-vard/kvinnomottagningen-
kungsbacka/gynekologiska-undersokningar-och-behandlingar/kolposkopi/ 

16.  Risk för prematurbörd hos kvinnor med atypiskt ... | FoU i Västra Götalandsregionen 
[Internet]. [cited 2018 Dec 13]. Available from: 
https://www.researchweb.org/is/vgr/project/221311 

17.  Value of serial cervical length measurement in prediction of spontaneous preterm birth 
in post-conization pregnancy without short mid-trimester cervix [Internet]. [cited 2018 
Dec 4]. Available from: https://www-ncbi-nlm-nih-
gov.db.ub.oru.se/pmc/articles/PMC6192991/ 

18.  Läkartidningen [Internet]. [cited 2018 Dec 21]. Available from: 
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=18176 

19.  Li Y, Duan X, Sui L, Xu F, Xu S, Zhang H, et al. Closer to a Uniform Language in Colposcopy: 
Study on the Potential Application of 2011 International Federation for Cervical 
Pathology and Colposcopy Terminology in Clinical Practice. BioMed Res Int [Internet]. 
2017 [cited 2019 Jan 7];2017. Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5463115/ 

20.  NKCx [Internet]. [cited 2018 Nov 26]. Available from: http://www.nkcx.se/ 

21.  Sørbye SW, Fismen S, Gutteberg TJ, Mortensen ES, Skjeldestad FE. Primary cervical 
cancer screening with an HPV mRNA test: a prospective cohort study. BMJ Open 
[Internet]. 2016 Aug 11 [cited 2018 Dec 21];6(8). Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4985920/ 

22.  Cytburken Kvalitetsregister [Internet]. [cited 2018 Dec 29]. Available from: 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-
upptackt/gynekologisk-cellprovskontroll/kvalitetsregister/cytburken/cytburken-
kvalitetsregister/ 



16 
 

23. Cervixdysplasi [Internet]. [cited 2018 Dec 29]. Available from:                                                                                         
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-   
upptackt/gynekologisk-cellprovskontroll/vast/vardprogram/vp-cervixdysplasi-151218.pdf 

 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-

