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INFORMATION FRÅN VÅRDVALSENHETEN - NR 8/18
Information gällande nytt nationellt vårdprogram för cervixcancerscreening
Underlag för anmälan till utbildning
Socialstyrelsen utfärdade nya rekommendationer för gynekologisk cellprovskontroll
2015. Utifrån dessa har ett nytt nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention
publicerats 2017*. Kvinnor mellan 23 och 50 kallas till screening vart tredje år som
tidigare. En stor förändring i och med detta är att cellproverna i första hand
analyseras för HPV för kvinnor som är 30 år eller äldre. Det medför att känsligheten i
de analyser som genomförs på cellprovet ökar ytterligare.
Ytterligare en förändring är att åldern för sista cellprovet höjs från 60 år till 64 år eller
äldre. I ett senare skede kommer kvinnor som är över 50 år och tidigare testat
negativt för HPV genomgå en screening vart sjunde år istället för var femte år. De
närmaste åren kommer kvinnor mellan 50 och 64 år få en kallelse vart femte år.
Under en övergångsperiod kommer totalt 6 årskullar kallas för cellprov en extra gång.
Med tiden kommer antalet cellprover i screening under en kvinnas liv kommer vara
detsamma som tidigare. Cellprovet tas också på samma sätt, även om det analyseras
avseende HPV och/eller cytologi.
Förberedelser inför implementering av Nationellt vårdprogram (NVP) för
cervixcancerprevention i Region Västmanland pågår. För att screeningorganisationen
ska fungera ändamålsenligt och patientsäkert krävs integrerade IT-system och en
tydlig organisation och ansvarsfördelning vid införandet som är planerat till oktober
2018. En förutsättning för en mer komplex vårdkedja är ett nytt kallelsesystem,
Hälsokallelsesystem (HKS). Detta system med planerat införande 1 oktober 2018
innebär ett förändrat arbetssätt för barnmorskorna.
Utbildning av det nya datastödet HKS krävs, genomförs v.37 och 38
I praktiken innebär det för varje enskild barnmorskemottagning att:
o

2–3 personer ska utbildas för att kunna registrera och godkänna schema. De
kommer också få prognosinformation om hur många kvinnor som ska
erbjudas cellprov under en viss tidsperiod. Även utbildning för provtagning,
av- och ombokning av kallade kvinnor/patienter ingår.
Två barnmorskor, eller en barnmorska på de mottagningar som har endast
en barnmorska anställd, samt en administratör för varje enhet ska utbildas

Postadress

Besöksadress

Telefon, vxl

Org Nr

E-post

Region Västmanland
Regionhuset
721 89 Västerås

Regionhuset, ing 4

021-17 30 00

232100-0172

region@regionvastmanland.se

Telefax

VAT nr

Webbadress

021-17 45 09

SE232100017201

www.regionvastmanland.se

2 (2)
Datum

2018-05-15

för att skapa ett säkert system. Det är en 6 timmar lång utbildning som
kommer att ske under v.37 och 38.
o

På de barnmorskemottagningarna där det finns tre eller fler barnmorskor kan
barnmorskorna som inte deltagit i utbildning enligt ovan enbart utbildas vad
gäller provtagning, av- och ombokning av kallade kvinnor samt för att se
prognosinformation. Det är en två timmars utbildning under v.37 och 38.

Utbildning sker på Lärcentrum via kompetensplatsen där också anmälan görs
Karin Rolfsdotter Dahlberg, projektledare för införande av nationellt vårdprogram,
kommer vara kontaktperson för denna utbildningsinsats.
Vid införandet av HKS kommer det att finnas en daglig supportfunktion gällande
systemet tillgänglig för barnmorskorna. Vidare kommer det att finnas en
kontaktperson på laboratoriemedicin för praktiska frågor om provhantering.
Utbildning för barnmorskor om hur det nya vårdprogrammet och om kommunikation
till kvinnor gällande HPV är planerat under SAMBA möte under hösten. Eventuellt
kommer ett extra SAMBA möte läggas in. En nationell webutbildning kommer att
finnas tillgänglig på Kompetensplatsen from september som ett komplement till
SAMBA utbildning och för barnmorskor som inte har möjlighet att delta vid SAMBA
möte eller som nyanställs.
Ekonomiska ersättning för utbildning i HKS
Ersättning utgår med 600 kronor/timme och medarbetare och är baserat på prislistaPrecisering av ekonomiska ersättningar.
Prislista-Precisering av ekonomisk ersättning, Primärvårdsprogrammet 2018
Underlag för utbetalning av ersättning skickas från respektive vårdcentral till Enheten
för kunskapsstyrning och utbildning (EKU), innehållande namn på berörda personer
samt antalet timmar som respektive personen deltagit i utbildningen.
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