
REGIONVÅRDSPECIALISTVÅRDNÄRSJUKVÅRD

Detta är en regional vård- och behand-
lingsprocess i Halland. Uppdaterad 
senast 2017-12-20. Avdelningen för 
Kvalitét på Regionkontoret samordnar 
processen. Synpunkter skickas till 
kunskapsstyrning@regionhalland.se.

EGENVÅRD Patient- och närstående-
information
• 1177.se
• Cancerfonden
• 1177.se, Gynekologisk 

cellprovtagning
• 1177.se, Vaccination mot 

HPV och livmoderhalscancer
• 1177.se, HPV – humant 

papillomvirus

regional vård- och behandlingsprocess i halland

Livmoderhalscancer

Nationella 
kunskapsunderlag
• Standardiserat vårdförlopp 

livmoderhalscancer
• Nationellt vårdprogram 

livmoderhalscancer och 
vaginalcancer

• Nationellt vårdprogram cancer- 
rehabilitering

• Nationellt vårdprogram 
– ett kunskapsunderlag cancer-
rehabilitering

Uppmärksamma symtom såsom 
blödningar efter samlag eller 
blodiga flytningar. Vid symtom sök 
gynekologisk mottagning, vårdcen-
tral eller Kvinnohälsovården.

Genomföra gynekologisk cellprovs- 
kontroll vid kallelse.

Delta i det allmänna vaccinations-
programmet för barn där vaccine-
ring mot HPV ingår.

Rökningar har betydelse för upp-
komst av livmoderhalscancer.

Stöd för att sluta röka:
• Sluta-röka-linjen
• Rökfri, 1177.se
• Fimpaaa, Umo.se

Använda kondom vid samlag vid 
tillfälliga sexuella relationer.

Besök på vårdcentral. Om kriterier 
för misstanke livmoderhalscancer 
uppfylls skickas remiss till gyneko-
logisk mottagning.

Besök på Kvinnohälsovården. Om 
kriterier för misstanke livmoderhal-
scancer uppfylls skickas remiss till 
gynekologisk mottagning.

Remiss till gynekologisk 
mottagning.

Remiss cytostatikabehand-
ling och strålbehandling.

Remiss till gynekologisk 
mottagning.

Vid besök på gynekologisk mot-
tagning genomförs gynekologiskt 
undersöking inklusive ultraljud. 
Vävnadsprovtagning kan genom-
föras. Vid ingen misstanke om 
livmoderhalscancer återkopplas 
detta till patienten. Vid fastställd 
livmoderhalscancer diagnos skickas 
remiss till Hallands sjukhus. 

Läkarbesök på gynekologisk 
mottagning Halland sjukhus.  Vid 
besök genomförs:
• undersökning
• bedömning och information
• kontaktsjuksköterska
• bedömning av cancer- 

rehabiliteringsbehov
• vidare utredning alternativ för-

slag till behandling.

Remiss till regionvård alternativt 
operation på Hallands sjukhus. 

Uppföljning i 5 år. Uppföljning 
sker på Hallands sjukhus eller 
på gynekologisk mottagning. Ny 
bedömning av cancerrehabilite-
ringsbehov.

Remiss operation. Operation i Göteborg eller Lund.

Cytostatikabehanding i kombi-
kation med strålning i Göteborg, 
Borås, Lund eller Växjö.

https://www.1177.se/Halland/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Livmoderhalscancer/
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/livmoderhalscancer
https://www.1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Undersokningar/Gynekologisk-cellprovtagning/
https://www.1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Undersokningar/Gynekologisk-cellprovtagning/
https://www.1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Vaccination-mot-HPV/
https://www.1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Vaccination-mot-HPV/
https://www.1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/HPV--vartvirus/
https://www.1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/HPV--vartvirus/
http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/livmoderhalscancer/vardforlopp/svf-livmoderhalscancer121621.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/livmoderhalscancer/varprogram/nationellt-vardprogram-livmoderhalscancer-cervixcancer-vaginalcancer.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/livmoderhalscancer/varprogram/nationellt-vardprogram-livmoderhalscancer-cervixcancer-vaginalcancer.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/livmoderhalscancer/varprogram/nationellt-vardprogram-livmoderhalscancer-cervixcancer-vaginalcancer.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vardprogram/natvp_cancerrehabilitering_2017-04-26_final.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vardprogram/natvp_cancerrehabilitering_2017-04-26_final.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vardprogram/natvp_cancerrehabilitering_maj2014_kunskapsunderlag.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vardprogram/natvp_cancerrehabilitering_maj2014_kunskapsunderlag.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vardprogram/natvp_cancerrehabilitering_maj2014_kunskapsunderlag.pdf
http://slutarokalinjen.se/
https://www.1177.se/Halland/Tema/Halsa/Alkohol-och-tobak/Hjalp-att-sluta-roka/
http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/Rokning/Fimpaaa/

