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Jävsdeklaration

• Utbildningsuppdrag mot elevhälsovården 
angående HPV vaccination organiserat av MSD 
mars 2020, maj 2021.



Varför göra en kolposkopi?

Identifiera den dysplastiska 
förändringens:
• storlek
• läge 
• utbredning
• scoring och gradering av 

dysplasin
• varifrån biopsin ska tas
• vägledning för behandling



Vad blir bättre för patienten om vi 
kolposkoperar?

• Sensitiviteten för detektion av HSIL ökar om 
fler biopsier tas från tydligt acetovita
områden:

1 biopsi:       60,6% (95%CI 54,8% - 66,6%)
2 biopsier:    85,6% (95% CI 80,3% - 90,2%) 
3-4 biopsier: 95,6% (95% CI 91,3%  - 99,2%)

Wentzensen N et al J Clin Oncol 2014, 33:83-89
Gage J.C. et al Obstet Gynecol 2006;108.264-272



Kolposkopi vid excisionsbehandling

Intraoperativ kolposkopi ger significant mindre 
koner utan att radikaliteten påverkas.

Hilal Z et al Am J Obstet Gynecol 2018;219.377.e1-7
Preaubert L et al  J Low Genit Tract Dis 2016;20.15-21

Bland riskfaktorer för återkommande dysplasi
märks frånvaro av kolposkopisk kontroll vid 
excisionen. 

Demarquet E et al J Low Genit Tract Dis 2019;23.18-23





Förbättringsområden efter SoS utvärdering av 
livmoderhalscancerscreening, juni 2020 

• De återstående regionerna behöver införa rekommendationerna med HPV-screening för att få en 
jämlik livmoderhalsscreening i hela Sverige. Föreskriften börjar gälla 1 juli 2020.

• Flera regioner behöver öka antalet kvinnor som deltar i screeningprogrammet. Kvinnor med låg 
utbildningsnivå deltar i lägre utsträckning än andra. Regionerna behöver också utöka screeningen 
till att omfatta kvinnor i åldersgruppen över 50 år.

• Arbetet med kallelser och uppdaterade system behöver samordnas över regiongränserna så att  
kvinnorna i screeningprogrammet får kallelser, oavsett var de bor i Sverige vid rätt tidpunkt.

• Regionerna behöver följa upp alla kvinnor med avvikande gynekologiska cellprover.
• Insatser behöver göras för att underlätta för kvinnor med avvikande HPV med efterföljande 

normal cytologi att följas upp med ny provtagning eftersom dessa kvinnor utgör en riskgrupp.
• Regionerna behöver kontinuerligt fortbilda personal som arbetar med livmoderhalsscreening.
• Regionerna behöver kvalitetssäkra cytologisk analysmetod då stora skillnader i cytologisk 

diagnostik efter positiv HPV finns vilket får återverkningar på behovet av kolposkopisk utredning.
• Regionerna behöver se över regional nivåstrukturering för att bland annat förbättra diagnostik och 

omhändertagande av kvinnor med cellförändringar i körtelceller (körtelcellsatypi) eftersom sådana 
förändringar är en väsentlig orsak till att kvinnor utvecklar livmoderhalscancer.

• Regionerna behöver utveckla samarbetet mellan de verksamheter som ingår i vårdkedjan genom 
att ge förutsättningar för multidisciplinära konferenser.

• Regionerna behöver öka tillgången till gynekologer med kolposkopisk
kompetens.



Hur ser utbildning av kolposkopister ut 
idag?

• Det vanligaste sättet att lära 
sig kolposkopi är genom 
handledning  av senior 
kolposkopist

• Strukturerad utbildning finns 
bl.a. i Frankrike, Spanien, 
Finland, Lettland, Australien 

• Det finns också flera 
internetbaserade utbildningar

• Inga studier finns som jämför 
olika undervisningsmetoder 



Certifieringskrav i UK 
1)Teoretisk baskurs inkl lab (patologi, HPV) är 
inträdeskrav. Teorin fortsätter med självstudier 
under del 2. 
2)Praktisk: Grundkrav 150 kolposkopier under 
handledning varav 50 st under direkt 
handledning –log bok-
Deltagande i Multidisciplinära konferenser, MDK
Certifiering för behandling: 20 fall för 
behandling varav 10 under direkt handledning
Certifiering förnyas vart 3e år genom deltagande 
i av BSCCP certifierad konferens



Objective Structured Clinical Examination
OSCE

• Skriftliga frågor - inklusive bildbedömning
• Kliniska stationer, Fall + bildbedömning med 

examinator
• Patientsamtal m fyra dramatiserade fall där 

patientens roll spelas av scenskoleelever

• Hålls 2 ggr/år. Examination inom 2 år från 
start. Inlämning av log bok.





Förbättrar utbildning kolposkopin?

Förmågan att gradera cervixlesionerna är 
beroende på kolposkopistens erfarenhet.

Bifulco G et al Infectious Agents and Cancer 2015;10:47

Kolposkopistens erfarenhet påverkade inte 
utfallet av kolposkopidiagnosen men olika 
strategier valdes av erfarna resp oerfarna där 
oerfarna tog fler biopsier och diagnostiserade 
fler HSIL
Bekkers R.L. et al Eur J Ob&Gyn a Reprod Biol 2008;141:75-78



Utvärdering efter utbildningsinsats

Utvärdering före och 6 mån efter interaktiv 
utbildning on line. Mätbar ökad medicinsk 
kunskap hos kursdeltagarna liksom ökad 
kunskap om management (utredning och 
behandling)
Nelson E.L.et al J Low Genit Tract Dis 2020 
April;24(2).215-220



Utvärdering efter utbildningsinsats

10 fall utvärderade i enkätform före och efter 
kursen vid tre olika kolposkopikurser 1-2 dagar 
på plats i Europa, bl.a. i Stockholm. Significant
förbättring av deltagarnas kunskaper efter 
kursen
Noteras kan att Stockholm hade lägst poäng före 
kursen men högst efter kursen!  
Zahid R et al J Obstet and Gyn 2012.32:6:572-
575





Krav på kolposkopist enligt NVP 2017
• specialiserad verksamhet med tydliga 

professionella krav. P.g.a.risker vid både 
överbehandling och underbehandling 
samt behovet av att rationellt och 
patientsäkert hantera ett ökande antal 
kvinnor med avvikelser. 

• Utredning och behandling bör ske av 
gynekologer med utbildning och 
erfarenhet i kolposkopi, d.v.s. en 
kolposkopist.

• Miniminivå för utbildning är en 
tredagarskurs motsvarande SFOG:s
vidareutbildningskurser eller SK-kurs i 
kolposkopi. 

• Kolposkopisten bör initialt ha deltagit i 
eller under handledning ha utfört 20 
kolposkopiundersökningar. 

• Vederbörande bör kolposkopera minst 50 
kvinnor med avvikande cellprover per år. 



Vi har anledning att vässa de verktyg vi 
använder i cervixcancerpreventionen.

Gynekologen/kolposkopisten har en nyckelroll i 
den långa och komplicerade vårdkedjan för 
cervixcancerprevention.
Som en kvalitetssäkring har C- arg sedan 2018 
föreslagit SFOGs styrelse en certifiering i 
kolposkopi och handläggning av cervixdysplasier





Certifiering inom 
kolorectalcancerscreeningen

• I diskussionerna inför kolorektalcancer
screeningen har en projektgrupp bildats för 
certifiering av coloskopister-både avseende 
screeningskopier och kliniska skopier.

• RCC i samverkan har bestämt att sådan 
certifiering ska ske. Finansiering?



Ännu bättre cancervårdÄnnu bättre cancervård



Kolposkopi i framtiden

När de HPV vaccinerade åldersgrupperna 
kommer in i screeningen kommer antalet 
kolposkopier att minska påtagligt. 
Kolposkopi kommer att bli en ännu mer 
specialiserad verksamhet som kräver ett 
omfattande medicinskt kunnande.
Nivåstrukturering enligt SoS utvärdering och 
möjligen även centralisering inom regionerna 
kommer att behövas. 



Behövs en svensk utbildning och 
certifiering av kolposkopier?

• Internationella utbildningar är utmärkta för att 
lära sig bedöma kolpskopibilden och för 
vidareutbildning.

• Vad gäller handläggning inom 
screeningprogrammet finns ett starkt behov av 
nationell certifiering.

• Sverige ligger i framkant vad gäller utveckling av 
cervixcancerscreeningen bl.a. genom att vara ett 
av de första länderna i världen som tog beslut om 
HPV baserad screening - SoS beslut 2015.



Svensk certifiering av kolposkopister
• C-Arg sedan flera år arbetat med ett förslag till 

certifiering. Våren 2021 har vi fått den nya 
styrelsens stöd för en certifiering i kolposkopi
och handläggning av cervixdysplasier.

• C-arg arbetar vidare med förslaget  - inspirerat 
av programmet i UK.




