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Sammanfattning 

Den hälsoekonomiska analysen har jämfört det befintliga screening-
programmet för livmoderhalscancer med det program som rekommenderas 
av Socialstyrelsen. Rekommendationen är att hälso- och sjukvården bör 
erbjuda screening för livmoderhalscancer med cytologisk analys för kvinnor i 
åldrarna 23–29 år och sedan primärt med HPV-test mellan 30–64 år. 
Cellprov för kvinnor som kallas i cirka 41 års ålder rekommenderas 
analyseras för båda HPV och cytologi.  

Den hälsoekonomiska analysen tyder på att det rekommenderade pro-
grammet är kostnadseffektivt. Det är kostnadsbesparande för samhället ge-
nom att det medför en besparing på cirka 4 miljoner kronor, jämfört med 
befintligt program. Samtidigt kommer det rekommenderade programmet 
medföra ökade kostnader på drygt 5 miljoner kronor per år för hälso- och 
sjukvården, till exempel för att genomföra fler kolposkopier och behandling-
ar av upptäckta dysplasier.  

Enligt modellens basanalys medför det rekommenderade screeningpro-
grammet hälsovinster. Det beror främst på att färre personer diagnostiseras 
med livmoderhalscancer och färre avlider, vilket medför en bättre hälsoeffekt 
och lägre kostnader. 
  

VÄRDET AV POPULATIONSBASERAD SCREENING FÖR LIVMODERHALSCANCER  
SOCIALSTYRELSEN 

5 

 



IN
AKTUELL

T

 

Introduktion och bakgrund 

Under 1960-talet infördes screening för livmoderhalscancer med cellprov för 
cytologi i Sverige, och sedan dess har både incidensen för livmoderhals-
cancer och dödligheten minskat. År 1960 diagnostiserades 783 cancerfall och 
325 personer dog i livmoderhalscancer. År 2012 hade incidensen minskat till 
484 fall medan dödligheten hade minskat till 166 fall år 2013 [1, 2]. 

Syftet med screening för livmoderhalscancer är att hitta och behandla 
förstadier för att förebygga uppkomsten av invasiv cancer och att hitta 
cancerfall i ett tidigare skede. Förstadier till invasiv cancer betecknas med 
”Cervical Intraepitelial Neoplasia” (CIN), där CIN 1 är lindrig, CIN 2 måttlig 
och CIN 3 grav atypi eller dysplasi i cellerna. I Nationella kvalitetsregistret 
för cervixcancerprevention registrerades år 2013 cirka 16 000 fall av CIN 1, 
drygt 5 900 fall av CIN 2 och knappt 2 900 fall av CIN 3 baserade på 
cellprover [3]. 

Risken att få livmoderhalscancer är betydligt högre för kvinnor som inte 
deltagit i screeningprogrammet eller som har deltagit sporadiskt [4]. De som 
får diagnosen inom ramen för screeningprogrammet löper även lägre risk att 
avlida som en följd av cancern [5]. En uppskattning är att 1 000–1 500 fall av 
cancer per år undviks med det nuvarande screeningprogrammet [6]. 

Uppkomsten av livmoderhalscancer och dess förstadier har samband med 
en långvarig infektion med vissa typer av humant papillomvirus (HPV). 
Symtomfria genitala HPV-infektioner är vanliga i befolkningen och i många 
fall läker infektionen ut av sig själv. Det finns dock en koppling mellan 
långvarig HPV-infektion och cellförändringar och livmoderhalscancer, och i 
dag finns test för HPV-infektion som har utvärderats som screeningtest. 

År 2005 publicerades en svensk hälsoekonomisk studie av screening för 
livmoderhalscancer i Läkartidningen, och senare publicerades den även 
internationellt [12, 13]. Slutsatsen från den studien var att det troligen går att 
utföra screeningen med längre intervall om man använder en kombination av 
cellprov och HPV-test, utan att minska säkerheten. Detta behövde dock 
bekräftas i fler studier. I en studie från Nederländerna jämfördes HPV-test 
med cytologiscreening i en hälsoekonomisk mikrosimuleringsmodell. 
Resultatet visade att primär HPV-screening för kvinnor över 30 års ålder var 
mest fördelaktigt i flera scenarier och skulle kunna introduceras i länder med 
en väl kontrollerad screeningverksamhet [14]. 

Syfte 
Syftet med projektet är att analysera hälsoeffekter, kostnader och kostnads-
effekt för regelbunden populationsbaserad screening för livmoderhalscancer 
med cellprov för cytologi och HPV till kvinnor i åldern 23-64 år.  

6 VÄRDET AV POPULATIONSBASERAD SCREENING FÖR LIVMODERHALSCANCER  
SOCIALSTYRELSEN 

 



IN
AKTUELL

T
Material och metod 

Övergripande metod 
Socialstyrelsen har tagit fram en modell för att bedöma, föra in och följa upp 
screeningprogram [15]. Modellen består av 15 bedömningskriterier som ska 
vara uppfyllda för att ett program ska rekommenderas. Kriterium 11 i mo-
dellen avser hälsoekonomi och ligger till grund för den här analysen. Utifrån 
kriteriet ska screeningprogrammets kostnadseffektivitet ha värderats och 
bedömts vara rimlig i relation till behovet. Mer information om modellen 
samt hur vi tar fram screeningrekommendationer finns på Socialstyrelsens 
webbplats, www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram. 

Utifrån två alternativa screeningprogram, dels det befintliga och dels det 
rekommenderade programmet, har en analys av screeningsprogrammens 
kostnadseffektivitet beräknats. Analysen har grundats på vetenskapligt un-
derlag för utredningen.  

Utredningen bygger vidare på relevanta kliniska och epidemiologiska 
vetenskapliga artiklar om livmoderhalscancerscreening samt publicerade 
hälsoekonomiska analyser av screening för livmoderhalscancer. Genom-
gången har avgränsats till arbeten som publicerats under det senaste decenn-
iet samt andra arbeten som bedömts vara värdefulla. De hälsoekonomiska 
studiernas relevans har värderats, och resultat från svenska och nordiska 
studier har tillskrivits större relevans än exempelvis utomeuropeiska studier. 

Analysen bygger även på aggregerade registerdata från cancerregistret och 
dödsorsaksregistret när det gäller incidens och dödlighet för livmoderhals-
cancer (ICD-10 diagnoskod C53), i ettårsgrupper för perioden 2003–2012. 
Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention har även komplett-
erat uppgifterna med antalet diagnostiserade fall av förstadier till cancer 
(CIN 1, CIN 2 och CIN 3) i ettårsgrupper för perioden 2007–2013.   

Från Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention kommer även 
information om diagnosprofilen i bedömbara organiserade cytologiska cell-
prover under perioden 2007–2013. De var uppdelade i tre grupper: godartat 
prov, lättare avvikelser (ASCUS och CIN 1) och svårare avvikelser (CIN 2, 
CIN 3, misstänkt höggradig dysplasi, skivepitelcancer, körtelcellsatypi, aden-
ocarcinom, oklar atypi och malign tumör av oklart ursprung). Vidare grundas 
analysen även på den cytologiska diagnosprofilen för positiva HPV-prov tag-
na vid primär screening av kvinnor 56 år eller äldre under perioden 2012–
2013, uppdelat i godartade prov respektive avvikande prov. Samtliga data 
gällde ettårsgrupper. 

En hälsoekonomisk beräkningsmodell har konstruerats i syfte att analysera 
populationsbaserad livmoderhalscancerscreening, med utgångspunkt i de 
mest relevanta studierna och registerdata. Projektledningsgruppen för upp-
draget att ta fram nya rekommendationer för livmoderhalscancer har deltagit 
i analysen och tillhandahållit sakkunskap om området. Den hälsoekonomiska 
modellen tar hänsyn till screeningens kostnader inklusive efterföljande und-
ersökningar och utredning samt kostnader för att behandla livmoderhals-
cancer. Dessutom ingår indirekta kostnader för produktionsbortfall för dem 
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som deltar i själva screeningen och efterföljande kontroller samt för sjuk-
skrivning i samband med cancerdiagnos. Kostnadsbesparingar till följd av 
minskad dödlighet i livmoderhalscancer har beräknats utifrån reducerade 
kostnader för att behandla avancerad cancer för cancerfall som har lett till 
dödsfall.  

Den hälsoekonomiska analysen har utförts på två olika nivåer och 
presenteras enligt två perspektiv: 

• Sjukvårdens perspektiv omfattar enbart direkta kostnader som kan kopp-
las till denna sektor.  

• Samhällets perspektiv inkluderar även indirekta kostnader för produk-
tionsbortfall – alla kostnader och effekter oavsett vem de faller på (lands-
ting, stat, kommun, patient och anhörig). Samhällsperspektivet förordas 
ofta i riktlinjer för hälsoekonomiska analyser.  

Analysen avser totala kostnader och hälsoeffekter under ett år för screening-
program som antas vara igång vid tillfället för analysen. Alla kostnader är 
angivna i 2014 års prisnivå. Kostnader och hälsoeffekter är diskonterade 
enligt svensk praxis med tre procent och motsvarar TLV:s riktlinjer för 
hälsoekonomiska analyser [9]. I modellen anges effekten som kvalitets-
justerade levnadsår (QALY), vilka tar hänsyn till både överlevnad och livs-
kvalitet. 

I vissa fall saknas information om exempelvis hälsoeffekter och kostnader, 
och då vissa antaganden gjorts för att kunna genomföra modellanalyserna. I 
modellen tas hänsyn till kostnader och hälsoeffekter, men enbart för fall och 
händelser inom organiserad screening.  

Kostnadseffektivitet brukar i hälsoekonomiska studier anges som en inkre-
mentell kostnadseffektkvot (ICER), där skillnaderna i kostnader mellan de 
alternativ som jämförs divideras med skillnaden i effekt mellan alternativen. 
Om ett alternativ både har lägre kostnad och en bättre hälsoeffekt är det dock 
inte meningsfullt eller möjligt att uttrycka resultatet i en kostnadseffektkvot. 
Alternativet kan då i stället benämnas som dominant eller kostnads-
besparande.  
 

Kostnadseffektkvot =
kostnad A −  kostnad B

QALY A− QALY B   

Design av analysmodell 
Screeningstrategier 
I modellen jämfördes två strategier för populationsbaserad screening för 
livmoderhalscancer:  

1.  Cytologi: Screening med cytologitest vart tredje år i åldersgruppen 23–
49 år och därefter vart femte år i åldersgruppen 50–64 år. Sammanlagt 
erbjuds tolv screeningtillfällen. 

2.  HPV: Screening med cytologitest vart tredje år i åldersgruppen 23–29 
år, HPV-test vart tredje år i åldersgruppen 30–49 år och därefter HPV-
test vart sjunde år i åldersgruppen 50–70 år. Sammanlagt erbjuds tolv 
screeningtillfällen. 
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Den första strategin motsvarar dagens situation där kvinnor kallas vart tredje 
år tills de fyllt 50 år och därefter vart femte år tills de fyllt 60 år. Enligt den 
nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention ska dagens screening-
program inte upphöra förrän man har tagit prov vid minst 60 års ålder, vilket 
i realiteten innebär att prov tas upp till 64 års ålder [3]. Screeningintervallet 
för HPV-strategin är det rekommenderade screeningprogrammet.  

Figur 1 nedan visar en översiktlig beskrivning av strategierna utifrån 
åldersgrupper, screeningintervall och screeningtestmetod. 

 
Figur 1. Illustration av screeningstrategier utifrån åldersgrupper, scree-
ningintervall och testmetod  

 

Inbjudan och deltagande 
Enligt hälsoekonomiska modellen skickas en inbjudan om att delta i 
livmoderhalscancerscreening till: 

• 1/3 av kvinnorna som vart tredje år ska erbjudas provtagning 
• 1/5 av kvinnorna som vart femte år ska erbjudas provtagning 
• 1/7 av kvinnorna som vart sjunde år ska erbjudas provtagning 

Antalet kvinnor i varje åldersgrupp baseras på befolkningsstatistik från Stat-
istiska centralbyrån (SCB) över antal kvinnor i Sverige 2013. Deltagande-
graden i screening antogs vara 80 procent i samtliga åldersgrupper för båda 
strategierna, utifrån deltagandet i dagens screening [3]. 

Cytologitest 
Enligt modellen ska de deltagande kvinnorna besöka en barnmorska och göra 
ett cytologitest. Resultatet kan vara godartat, lättare avvikelser (ASCUS och 
CIN 1) eller svårare avvikelser (CIN 2, CIN 3, misstänkt höggradig dysplasi, 
skivepitelcancer, körtelcellsatypi, adenocarcinom, oklar atypi och malign 
tumör av oklart ursprung). Andelen lättare avvikelser har beräknats till 5,0 
procent bland kvinnor 23–29 år, 2,1 procent bland kvinnor 30–49 år och 1,2 
procent bland kvinnor 50–64 år. Beräkningarna bygger på statistik över diag-
nosprofilen i bedömbara organiserade cellprov från kvalitetsregistret för 
cervixcancerprevention. Andelen kvinnor med svårare avvikelser har utifrån 
samma statistik beräknats till 2,7 procent bland kvinnor 23–29 år, 1,1 procent 
bland kvinnor 30–49 år och 0,5 procent bland kvinnor 50–64 år.  

Kvinnor med godartat resultat från cytologitestet kallas till en ny screening 
enligt det intervall som anges i programmet. Om det cytologiska provet visar 
lättare avvikelser görs ett HPV-test på provmaterialet från cellprovet. Andel-
en positiva HPV-test vid lättare avvikelser har beräknats till 84,7 procent 
bland kvinnor 23–29 år, 65,8 procent bland kvinnor 30–49 år och 43 procent 

Cytologi HPV
23-29 år Cytologi, vart 3:e år Cytologi, vart 3:e år
30-49 år Cytologi, vart 3:e år HPV vart 3:e år
50-64 år Cytologi, vart 5:e år HPV vart 7:e år
65-70 år HPV vart 7:e år
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bland kvinnor 50–64 år, utifrån en svensk studie [16]. Vid ett positivt HPV-
test kallas kvinnan till en kolposkopiundersökning. Är HPV-testet negativt 
kallas hon till en ny screening enligt det angivna intervallet. Samtliga kvinn-
or med svårare avvikelser enligt cytologitestet kallas till ett läkarbesök med 
kolposkopi. 

I bilaga 1 finns detaljerad information om vilka antaganden som gjorts och 
de referenser som används som ingångsvärden i modellen. 

HPV-test 
I modellen lämnar kvinnorna ett cellprov vid ett barnmorskebesök som kan 
analyseras för HPV. Resultatet från testet kan vara positivt eller negativt. 
HPV-prevalensen är 6,8 procent hos kvinnor 30–49 år baseras på HPV-
prevalensen hos kvinnor 32–38 år i studien Swedescreen [17]. För kvinnor 
50–70 år antogs prevalensen vara 5,2 procent utifrån resultat från screening 
med HPV-test av kvinnor 56–60 år i Stockholm [18]. 

Kvinnor med ett negativt HPV-test kallas till en ny screening enligt 
angivet intervall. Vid ett positivt HPV-test görs ett cytologitest på det prov-
material som togs vid cellprovet. Bland HPV-positiva kvinnor 30–49 år 
antogs 24,3 procent ha ett positivt cytologitest, i likhet med andelen med 
positivt cytologitest i Swedescreen [17]. Motsvarande andel för kvinnor 50–
70 år antogs vara 34,1 procent, utifrån andelen med positivt cytologitest i 
Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention.  

Om cytologitestet är negativt kallas kvinnan till ett nytt HPV-test efter tre 
år, och om det är positivt kallas kvinnan till en kolposkopi. Ett antagande är 
att 25 procent av HPV-positiva kvinnor 30–70 år med negativ cytologi fortfa-
rande är HPV-positiva efter tre år, baserat på information sakkunniga i utred-
ningen. Vid ett positivt cytologitest kallas kvinnan direkt till kolposkopi. 

I bilaga 1 finns detaljerad information om vilka antaganden som gjorts och 
de referenser som används som ingångsvärden i modellen. 

Livmoderhalscancerincidens och dödlighet  
I modellen antas incidensen och dödligheten i livmoderhalscancer för cyto-
logistrategin vara densamma som i dag, och antagandet baseras på uppgifter 
från Socialstyrelsens statistikdatabas uppdelade på ettårsgrupper. Incidensen 
och dödligheten i livmoderhalscancer är relativt låg och är relativt stabil. I 
modellen används tioårsmedelvärden för de senast rapporterade åren (2003–
2012 för incidens och 2004–2013 för dödlighet).  

Incidens och dödlighet i livmoderhalscancer för HPV-strategin beräknades 
utifrån den absoluta incidensen och dödligheten för cytologistrategin och 
antaganden om relativa effekter på incidens och dödlighet till följd av bytet 
till en annan screeningstrategi (tabell 1).  

De relativa effekterna baseras på diskussioner med svenska experter. 
Screening med cytologi antas minska incidensen med 88 procent hos dem 
som deltar regelbundet i screening [12]. Antagandet är att 80 procent deltar, 
och det innebär en relativ incidens på cirka 30 procent (1 - (0,88 * 0,80)) 
bland samtliga kvinnor vid screening med cytologi jämfört med ingen 
screening. 

Utifrån kommunikation med kliniska experter antas screening med HPV-
test minska incidensen med 94 procent hos dem som deltar. Med antagandet 
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att 80 procent deltar blir den relativa incidensen cirka 25 procent (1 - (0,94 * 
0,80)) bland samtliga kvinnor vid screening med HPV jämfört med ingen 
screening. Den relativa incidensen för screening med HPV jämfört med 
screening med cytologi blir då cirka 84 procent (≈ 0,25 / 0,30). 

Utöver minskad incidens av livmoderhalscancer leder screening även till 
att en större andel cancer upptäcks i tidigare stadier. Till följd av detta är den 
relativa effekten på dödlighet sannolikt större än den relativa effekten på 
incidens. I brist på tillgång till annan information har beräkningen grundats 
på ett konservativt antagande att minskningen i dödlighet är lika stor som 
minskningen i incidens.     
 
Tabell 1. Relativa effekter på incidens och dödlighet i livmoderhalscancer 
för HPV-strategin i förhållande till cytologistrategin 
Ålder Incidens Dödlighet 
23–29 1,00 1,00 
30–49 0,84 0,84 

50–64 0,84 0,84 

65–70 0,25 0,25 

 
Tiden från förstadium till utvecklad cancer är relativ lång. För dem som 
skulle ha utvecklat cancer om de inte hade deltagit i screening har vi utgått 
från 13 år som genomsnittlig tid i in situ-stadiet, enligt Gustavsson och 
Adami [10]. Utifrån detta har vi antagit att det tar 5–21 år innan ett första-
dium har utvecklats till livmoderhalscancer (i genomsnitt 13 år). I figur 2 
visas cancerincidensen för respektive strategi.  

 
Figur 2. Illustration av cancerincidensen för cytologistrategin och HPV-
strategin  

 
 
Vidare antogs att de som avlider i livmoderhalscancer i genomsnitt gör det 5 
år efter att de fick sin cancerdiagnos. Figur 3 visar cancerdödligheten för 
respektive strategi.  
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Figur 3. Illustration av mortaliteten för cytologistrategin och HPV-strategin 

 
 

Förstadier till livmoderhalscancer 
I modellen antas incidensen av förstadier till livmoderhalscancer (CIN 1–3) 
för cytologistrategin vara densamma som i dag och baseras på uppgifter från 
Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention uppdelat på 
ettårsgrupper. Ett medelvärde av incidensen under perioden 2007–2013 har 
använts i modellen.  

Incidensen av CIN 1–3 för HPV-strategin beräknades utifrån den absoluta 
incidensen för cytologistrategin och antaganden om relativa effekter på 
incidensen till följd av bytet till en annan screening-strategi (tabell 2). 
Analysen grundar sig på antagandet att screening med HPV-test i stället för 
cytologi skulle öka incidensen med 19 procent för CIN 2 och 9 procent för 
CIN 3 utifrån en metaanalys av HPV-screening [19]. Ett antagande har gjorts 
om att incidensen av CIN 1 skulle öka med 19 procent utifrån ökningen av 
CIN 2.  
 
Tabell 2. Relativa effekter på incidensen av CIN 1–3 för HPV-strategin i 
förhållande till cytologistrategin 
Ålder CIN 1 CIN 2 CIN 3 
23–29 1,00 1,00 1,00 
30–49 1,19 1,19 1,09 
50–64 1,19 1,19 1,09 
65–70 3,00 3,00 3,00 

 
Det saknas studier på ökningen av incidensen av CIN 1–3 vid screening med 
cytologitest upp till och med 70 års ålder. Beräkningen bygger därför på 
antaganden om ökad incidens av CIN 1–3 för kvinnor 65–70 år, utifrån 
formen på incidenskurvorna (se figur 4). I modellen antas att screening med 
HPV-test upp till och med 70 år tredubblar incidensen av CIN 1, CIN 2 och 
CIN 3 för kvinnor 65–70 år.   
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Figur 4. Illustration av förekomsten av CIN 2 för cytologistrategin och HPV-
strategin 

 

Hälsoeffekter 
I hälsoekonomiska analyser mäts hälsoeffekterna vanligen i QALY 
(kvalitetsjusterade levnadsår) och beräknas utifrån förväntad livslängd 
multiplicerad med en livskvalitetsvikt som motsvarar olika typer av 
hälsotillstånd.  

För kvinnor som avlider i livmoderhalscancer beräknades de förlorade 
levnadsåren utifrån återstående förväntad livslängd för kvinnor i olika åldrar, 
enligt statistik från SCB. Därefter beräknades antalet förlorade QALY genom 
att de förlorade levnadsåren viktades med en livskvalitetsvikt från en studie 
av svensk normalbefolkning [20]. Slutligen diskonterades QALY-förlusten 
med 3 procent per år utifrån svenska riktlinjer [9]. 

För övriga händelser i modellen har QALY-förlusterna beräknats utifrån 
publicerade studier av livskvalitet [21-23]. I enlighet med svenska riktlinjer 
har enbart livskvalitet som mätts med livskvalitetsinstrumentet EuroQol (EQ-
5D) använts i analysen. De QALY-förluster som används i modellen 
illustreras i tabell 3. Som del i analysen har ett antagande gjorts om att ett 
positivt testutfall som inte leder till en kolposkopi inte medför någon 
livskvalitetsförlust.  
 
Tabell 3. Livskvalitetsförlust vid olika åtgärder och sjukdomsstadier i ana-
lysmodellen 

Åtgärd QALY-förluster Referenser eller antagande 
Inbjudan  0 Korfage et al, 2012 [22] 

Cellprov 0 Korfage et al, 2012 [22] 

Kolposkopi  -0,0050 Drolet et al, 2012 [21] 

CIN 1 diagnos och behandling -0,0060 Drolet et al, 2012 [21] 

CIN 2/3 diagnos och behandling -0,0090 Drolet et al, 2012 [21] 

Cancerdiagnos och behandling -0,0800 Lang et al, 2010 [23] 

Metastaserad cancer -0,3400 Lang et al, 2010 [23] 
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I Sverige finns inte något fastlagt tak för hur mycket hälsovinster får kosta 
eller vad ett QALY motsvarar i kronor. I trafiksektorn finns dock en 
värdering av hälsa som bygger på vad samhället är berett att betala för ett 
statistiskt liv. Denna värdering är indirekt accepterad av regering och riksdag 
eftersom den används som underlag och vägledning för beslut. År 2001 var 
värdet på ett statistiskt liv 16 269 000 kronor [24]. Omräknat till ett värde per 
QALY i 2001 års prisnivå har det angetts till 655 000 kronor [24], och 
uppräknat till 2014 års prisnivå motsvarar det 779 000 kronor. 

I Socialstyrelsens riktlinjearbeten definieras olika nivåer för klassificering 
av kostnaden per QALY. Under 100 000 kronor per QALY anges som låg 
kostnad, 100 000–499 999 som måttlig, 500 000–1 000 000 som hög och en 
kostnad över 1 miljon kronor per QALY räknas som mycket hög. 

Direkta kostnader 
I modellen används enhetskostnader för olika åtgärder för att beräkna direkta 
kostnader, och de anges i tabell 4. Flertalet prisuppgifter för åtgärder är 
hämtade från Region Skånes prislista 2014 [25] medan 
läkemedelskostnaderna är hämtade från FASS [26]. I bilaga 2 finns en 
detaljerad beskrivning av vilka resurser som ingår i beräkningen för 
respektive åtgärd.  

Information om kostnader för inbjudan, barnmorskebesök, cytologitest och 
HPV-test kommer från Sven Törnberg, Regionalt cancercentrum, Stockholm. 
Dessa kostnader stämmer även med screeningkostnader i upphandlingsavtal 
för livmoderhalscancerscreening i avtalet Hälsoval Skåne [27].  

Kostnaden för kolposkopi inkluderar läkarbesök för kolposkopi, 
patologanatomisk diagnostik (PAD), återbesök hos läkare samt ett senare 
barnmorskebesök för cytologitest. 

Kostnaden för en dysplasibehandling av CIN 1 och CIN 2/3 utgår från att 
kvinnor med CIN 1–3 kallas till ett nytt läkarbesök. Vid detta läkarbesök 
genomgår 10 procent av kvinnorna med CIN 1 och 90 procent av kvinnorna 
med CIN 2/3 konisering med biopsiprovtagning. De kvinnor som genomgår 
konisering kallas senare till ett återbesök för kontroll hos en läkare, ett 
återbesök hos en sjuksköterska och fem extra besök hos en barnmorska för 
att ta cellprov.    

Kostnader för cancerdiagnos och primär behandling av cancer är 
beräknade efter behandlingsåtgärder som anges i Vårdprogram för 
cervixcancer från RCC Norra regionen, och de inkluderar strålbehandling, 
kirurgi och kemoterapi [28]. 

Kostnaden för vård vid avancerad cancer, det vill säga cancerfall som har 
lett till dödsfall, är hämtad från en rapport om vaccinationsprogrammet för 
HPV i Sverige [29]. Där beräknades kostnaden för strålbehandling, 
cytostatika och palliativ vård till 750 000 kronor år 2008. Kostnaden har 
justerats till 2014 års prisnivå och därefter har beloppet reducerats med 
kostnaden för strålbehandling och cytostatika för att inte dubbelräkna dessa 
kostnader som redan ingår i primär behandling i modellen.  
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Tabell 4. Enhetskostnader för olika resurser som inkluderats i modellen 
(svenska kronor, 2014 års priser) 

 Resursslag Kronor 
Inbjudan  7 

Barnmorskebesök 160 

Cytologi-test 142 

HPV-test 142 

Sjuksköterskebesök 572 

Läkarbesök 1 108 

Konisering 1 640 

Kolposkopi* 2 881 

Patologiundersökning, provexcision biopsi 363 

Patologiundersökning, resektion cervix  1 452 

CIN 1-behandling* 1 625 

CIN 2/3-behandling* 6 282 

Cancerdiagnos och primär behandling* 84 220 

CT buk + torax 3 090 

MRT livmoder 5 356 

Hysterektomi 24 494 

Radikal hysterektomi 112 934 

Cytostatika (5 cykler cisplatin: läkemedel, infusionsvätska, besök på 
cytostatikamottagning) 

6 398 

Strålbehandling (27 gånger)* 9 379 

Patienthotell (27 dagar à 898 kr) 24 246 

Behandling av avancerad cancer (exklusive primärbehandling)* 779 396 

*Beräknade kostnader baserade på enhetskostnader för enskilda åtgärder. 

Indirekta kostnader 
Indirekta kostnader i form av produktionsbortfall beräknades utifrån förlorad 
arbetstid i samband med screening, undersökningar och behandling samt 
värdet på den förlorade arbetstiden (tabell 5). Förlorad arbetstid baseras på 
minnesanteckningar från ett nätverksmöte för HPV-baserad screening [30] 
och på information från sakkunniga experter kopplade till uppdraget screen-
ing för livmoderhalscancer. Värdet på den förlorade arbetstiden har beräknats 
utifrån genomsnittsinkomsten i respektive ålder uppräknat till 2014 års 
prisnivå, med tillägg för sociala avgifter på 41 procent [27, 31-33]. 

Även förlorad arbetstid vid barnmorskebesök baseras på minnes-
anteckningar från ett nätverksmöte för HPV-baserad screening [30]. Den 
förlorade arbetstiden vid besök hos en sjuksköterska eller läkare har antagits 
vara densamma som vid ett barnmorskebesök. Den förlorade arbetstiden vid 
konisering, CIN 1-behandling respektive CIN 2/3-behandling har beräknats 
utifrån det sammanlagda antalet besök hos barnmorska, sjuksköterska och 
läkare.    

I samband med diagnos och primär behandling av livmoderhalscancer 
(kirurgi, strålbehandling, kemoterapi) antogs patienten vara sjukskriven i tre 
månader. Vid avancerad livmoderhalscancer antogs sjukskrivningen vara i ett 
år.  
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Tabell 5. Förlorad arbetstid i samband med deltagande i screening, 
undersökningar och behandling 

Produktionsbortfall – arbetsfrånvaro i samband med Förlorad arbetstid 
Barnmorskebesök  1,25 timmar  

Sjuksköterskebesök 1,25 timmar 

Läkarbesök 1,25 timmar  

Kolposkopi 3,75 timmar 

CIN 1 behandling 2,13 timmar 

CIN 2/3 behandling  9,13 timmar 

Cancerdiagnos och primär behandling 3 mån 

Avancerad cancer 1 år 

 

Kompletterande beräkningar för HPV-strategin 
Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör de kvinnor som kallas till sitt 
sjunde provtagningstillfälle vid cirka 41 års ålder primärt analyseras för både 
HPV och cytologi. Detta för att säkerställa att screeningprogrammet upp-
täcker även de få fall av cellförändringar som kan uppstå utan en aktiv HPV-
infektion och som en kvalitetskontroll av programmet. Beräkningarna för 
denna kompletterande analys för cytologi har gjorts vid sidan av basresultatet 
från den ursprungliga hälsoekonomiska beräkningsmodellen (som inte inklu-
derar den kompletterande cytologiska analysen). 

Enligt information från experter förväntas en kompletterande analys för 
cytologi resultera i cirka 50 000 extra cytologitest. Av dessa beräknas 0,7 
procent ha en svårare avvikelse som medför läkarbesök med kolposkopi för 
cirka 350 kvinnor. Incidensen av förstadier till livmoderhalscancer samt inci-
densen och dödligheten i livmoderhalscancer har inte förändrats då det sak-
nas information om hur de kommer påverkas av det extra testet. De komplet-
terande beräkningarna utgår från samma livskvalitetsförluster, 
enhetskostnader och förlorad arbetstid för cytologitest och kolposkopi som 
använts i den ursprungliga hälsoekonomiska beräkningsmodellen. 

Basanalysen inkluderar den ursprungliga hälsoekonomiska beräkningsmo-
dellen samt de kompletterande beräkningarna. Känslighetsanalyserna inklu-
derar enbart den ursprungliga hälsoekonomiska beräkningsmodellen. Basana-
lysen från den ursprungliga hälsoekonomiska beräkningsmodellen ingår nu 
som en extra känslighetsanalys.  

Känslighetsanalys  
För att testa resultatens stabilitet för de aktuella antagandena och val av 
parametervärden som gjorts i modellen har känslighetsanalyser utförts enligt 
hälsoekonomisk praxis för ett antal centrala antaganden och kostnader. De 
värden som varierats i känslighetsanalysen anges i tabell 6. 

Känslighetsanalysen gjordes för att undersöka incidens- och dödlighets-
minskningen för HPV-test. I basanalysen antogs att cytologitest minskar 
incidens och dödlighet med 88 procent, och HPV-test med 94 procent för 
dem som deltar. I känslighetsanalyserna testades 91 procents respektive 88 
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procents minskning för HPV-test. I den senare känslighetsanalysen antogs 
alltså att HPV-testet ger samma minskning som cytologitestet.  

Undersökningen omfattade även känslighetsanalyser av tiden från 
förstadium till cancer hos dem som utvecklar cancer, och tiden från diagnos 
till dödsfall hos dem som avlider i livmoderhalscancer. När det gäller tiden 
från förstadium till cancer användes genomsnittet 13 år men med varierande 
intervallbredd. I basanalysen var intervallbredden 5–21 år, och i 
känslighetsanalyserna testades 10–16 års respektive 0–26 års intervallbredd. 
För tiden från diagnos till dödsfall testades en genomsnittlig tid på 3 år 
respektive 10 år i känslighetsanalyserna (jämfört med 5 år i basanalysen). 

Känslighetsanalyser utfördes även med hänsyn till HPV-prevalens, 
andelen med positiv cytologi bland HPV-positiva och andelen med persistent 
(kvarstående) HPV efter tre år hos HPV-positiva med negativ cytologi. I 
basanalysen var HPV-prevalensen 6,8 procent hos kvinnor 30–49 år och 5,2 
procent hos kvinnor 50–70 år. I en känslighetsanalys användes HPV-
prevalens från en dansk befolkningsstudie, vilket innebar en HPV-prevalens 
på 13 procent hos kvinnor 30–49 år och 6 procent hos kvinnor 50–70 år [34]. 
Bland HPV-positiva kvinnor 30–49 år hade 24,3 procent positiv cytologi, 
och andelen var 39,9 procent bland kvinnor 50–70 år i basanalysen. I 
känslighetsanalyser gjordes test med att halvera respektive dubblera dessa 
värden. Andelen kvinnor med persistent HPV var 44,4 procent i basanalysen. 
I känslighetsanalyser halverades och dubblerades denna siffra. 

Känslighetsanalyser genomfördes även för ett antal nyckelkostnader i 
modellen. I basanalysen var kostnaden för kolposkopi 2 881 kronor, och i 
känslighetsanalyser testades effekten av att öka och minska kostnaden med 
50 procent. I basanalysen var kostnaden för HPV-test 142 kronor. Även 
denna kostnad ökades och minskades med 50 procent i känslighetsanalyser.  
Kostnaden för cancerdiagnos och primär behandling var 84 220 kronor och 
kostnaden för att behandla avancerad cancer var 779 396 kronor i 
basanalysen. I likhet med tidigare testade vi att samtidigt öka och minska 
dessa kostnader med 50 procent. I basanalysen var produktionsbortfallet för 
cellprov och besök baserat på 1,25 timmars förlorad arbetstid. I 
känslighetsanalyser testade vi att öka och minska denna tid med 50 procent. 
 
Tabell 6. Parametervärden som används i känslighetsanalysen 
Parameter Basanalys Min-värde Max-värde 
Incidens- och mortalitetsminskning för HPV-test 94 % 88 % - 
Tid från förstadium till cancerdiagnos 5–21 år 10–16 år 0–26 år 
Tid från cancerdiagnos till dödsfall 5 år 3 år 10 år 
HPV-prevalens 30–49 år 6,8 % - 13 % 
HPV-prevalens 50–70 år 5,2 % - 6 % 
Andel positiv cytologi bland HPV-positiva 30–49 år 24,3 % 12,1 % 48,6 % 
Andel positiv cytologi bland HPV-positiva 50–70 år 39,9 % 19,9 % 79,8 % 
Andel med persistent HPV 44,4 % 22,2 % 88,8 % 
Kostnad för kolposkopi 2 881 kr 1440 kr 4 321 kr 
Kostnad för HPV-test 142 kr 71 kr 213 kr 
Kostnad för cancerdiagnos och primär behandling 84 220 kr 42 110 kr 126 330 kr 
Kostnad för behandling av avancerad cancer 779 396 kr 389 698 kr 1 169 094 kr 
Produktionsbortfall för cellprov och besök 1,25 tim 0,62 tim 1,87 tim 
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Resultat 

Basresultat från modellering 
Enligt modellen innebär HPV-strategin att något fler kvinnor kommer att 
bjudas in till och delta i screening jämfört med cytologistrategin. Detta beror 
på höjningen av den övre åldersgränsen. Att ökningen inte blir större beror på 
att screening görs med längre intervall för dem som är 50–64 år. Resultaten 
från modellen antyder att HPV-strategin kommer innebära en ökning av 
antalet kolposkopier, från cirka 18 000 till cirka 22 000 per år. Samtidigt ser 
det ut som att incidensen av CIN 2/3 kommer öka från cirka 11 000 till cirka 
12 000 per år om HPV-strategin införs. 

Screening enligt HPV-strategin medför 60 färre fall av livmoderhalscancer 
och en minskning av cancerdödligheten med 28 fall per år. Antalet händelser 
vid modellering av de två screeningstrategierna redovisas i tabell 7. 

 
Tabell 7. Antal händelser per år för HPV-strategin och cytologistrategin 
 HPV Cytologi Differens 
Inbjudningar 737 480 735 839 1 641 
Screening 589 984 588 671 1 313 
Kolposkopier 22 282 17 911 4 372 
CIN 1 7 163 6 367 796 
CIN 2/3 12 112 11 107 1 005 
Cancerdiagnoser 388 448 -60 
Cancerdödlighet 117 144 -28 

 

Hälsoeffekter och livskvalitetspåverkan för 
screeningalternativen 
Enligt modellen leder HPV-strategin till ökade hälsoförluster eftersom fler 
kolposkopier och dysplasibehandlingar utförs än med cytologistrategin. 
Hälsoförlusterna vägs dock upp av hälsovinster genom färre fall av livmoder-
halscancer och en minskning av cancerdödligheten. Sammanlagt innebär ett 
byte till HPV-strategin en hälsovinst på cirka 192 QALY. Tabell 8 visar den 
totala inverkan på livskvalitet och dödlighet mätt som QALY, genom 
screening för de två analyserade strategierna. 
 
Tabell 8. Hälsoförluster per år för HPV-strategin och cytologistrategin 

 HPV Cytologi Differens 
Screening 0 0 0 
Kolposkopi  -111 -90 -22 
Dysplasibehandling -152 -138 -14 
Cancerbehandling -71 -85 14 
Cancerdödlighet -1 301 -1 514 213 
Total QALY-förlust -1 635 -1 827 192 
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Kostnader för de olika screeningalternativen 
Enligt modellen leder HPV-strategin till ökade direkta kostnader för scree-
ning, kolposkopier och dysplasibehandlingar jämfört med cytologistrategin. 
Samtidigt innebär HPV-strategin minskade kostnader till följd av färre fall av 
livmoderhalscancer och en minskning av cancerdödligheten. Sammanlagt 
medför ett byte till HPV-strategin en årlig kostnadsökning på drygt 5 
miljoner kronor utifrån sjukvårdsperspektivet. 

Resultatet från modellen visar även en ökning av de indirekta kostnaderna 
till följd av kolposkopier och dysplasibehandlingar. Däremot minskar de 
indirekta kostnaderna för screeningen med HPV-strategin, vilket beror på att 
vissa av de inbjudna kvinnorna är i pensionsåldern. De indirekta kostnaderna 
minskar ytterligare tack vare färre sjukskrivningar i samband med cancer-
diagnos och behandling. Sammanlagt medför ett byte till HPV-strategin en 
årlig besparing på drygt 4 miljoner kronor utifrån samhällsperspektivet. 

Tabell 9 visar de årliga kostnaderna för de två screeningalternativen. 
 
Tabell 9. Kostnader per år per år för HPV-strategin och cytologistrategin 
(svenska kronor, 2014 års priser) 

Kostnader HPV Cytologi Differens 

Direkta kostnader    

Screening 196 958 770 184 974 996 11 983 774 

Kolposkopier 64 195 835 51 600 935 12 594 900 

Dysplasidiagnos och behandling 81 462 537 74 375 637 7 086 900 

Cancerdiagnos och primär behandling 32 693 896 37 747 449 -5 053 552 

Cancerdödlighet och behandling av 
avancerad cancer 

90 923 827 112 388 884 -21 465 057 

Totala direkta kostnader 466 234 865 461 087 901 5 146 964 

Indirekta kostnader    

Screening 157 815 467 166 611 805 -8 796 338 

Kolposkopier 17 262 342 14 297 524 2 964 818 

Dysplasidiagnos och behandling 26 059 168 23 827 418 2 231 750 

Cancerdiagnos och primär behandling 31 233 349 34 247 326 -3 013 977 

Cancerdödlighet och behandling av 
avancerad cancer 

24 495 473 27 244 714 -2 749 241 

Totala indirekta kostnader 256 865 800 266 228 787 -9 362 987 

Totalkostnad sjukvårdsperspektiv 466 234 865 461 087 901 5 146 964 

Totalkostnad samhällsperspektiv 723 100 665 727 316 689 -4 216 023 

 

Kostnadseffektivitet  
Enligt modellens basanalys medför det rekommenderade 
screeningprogrammet hälsovinster men kostnadsökningar ur ett 
sjukvårdsperspektiv. Detta resulterar i en kostnad på knappt 27 000 kronor 
per vunnet kvalitetjusterat levnadsår, vilket räknas som en låg kostnad per 
effekt. 
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Med ett samhällsperspektiv medför det rekommenderade screeningpro-
grammet både hälsovinster och minskade kostnader, och den är därför kost-
nadsbesparande. Resultatet beror på att färre personer diagnostiseras med 
livmoderhalscancer och färre avlider, vilket ökar hälsoeffekten och minskar 
kostnaderna.  

Resultat från känslighetsanalys 
Känslighetsanalyserna tyder på att resultaten från basanalyserna generellt sett
är stabila (tabell 10). Det rekommenderade screeningprogrammet är 
kostnadsbesparande enligt resultaten från både den nya basanalysen och den 
ursprungliga basanalysen. I samtliga känslighetsanalyser leder det
rekommenderade screeningprogrammet till hälsovinster i jämförelse med
nuvarande program med enbart analys för cytologi. I majoriteten av
känslighetsanalyserna var det rekommenderade screeningprogrammet
dessutom billigare och därmed kostnadsbesparande. I vissa
känslighetsanalyser var dock kostnaden högre, och då var
kostnadseffektkvoten låg eller måttlig enligt Socialstyrelsens definition. 

Tabell 10. HPV jämfört med cytologi (svenska kronor, 2014 års priser)

Totalkostnad (miljoner kr) Hälsoförlust 
Kostnads-
effektkvot 

HPV 
Cytol
ogi 

Differen
s HPV 

Cytolog
i 

Differe
ns ICER (kronor) 

Ny basanalys* 723,1 727,3 -4,2 -1 635 -1 827 192 Kostnads-
besparande 

Ursprunglig 
basanlys** 

714,7 727,3 -12,7 -1 633 -1 827 193 Kostnads-
besparande 

91 % minskning 
för HPV-test** 

725,3 727,3 -2,0 -1 717 -1 827 110 Kostnads-
besparande 

88 % minskning 
för HPV-test** 

735,9 727,3 8,6 -1 801 -1 827 26 335 609 

3 år från diagnos 
till dödsfall** 

713,9 727,3 -13,4 -1 619 -1 827 208 Kostnads-
besparande 

10 år från 
diagnos till 
dödsfall** 

718,3 727,3 -9,0 -1 676 -1 827 151 Kostnads-
besparande 

10–16 år från 
förstadium till 
cancer** 

714,7 727,3 -12,6 -1 633 -1 827 194 Kostnads-
besparande 

0–26 år från 
förstadium till 
cancer** 

714,8 727,3 -12,6 -1 634 -1 827 193 Kostnads-
besparande 

HPV prevalens 
från Danmark** 

754,2 727,3 26,9 -1 681 -1 827 146 184 232 

Halverad andel 
cyt+ bland 
HPV+** 

704,3 727,3 -23,1 -1 619 -1 827 208 Kostnads-
besparande 

Dubbel andel 
cyt+ bland 
HPV+** 

735,4 727,3 8,1 -1 663 -1 827 164 49 617 

Halverad HPV-
persistens** 

704,5 727,3 -22,8 -1 620 -1 827 207 Kostnads-
besparande 
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Totalkostnad (miljoner kr) Hälsoförlust 

Kostnads-
effektkvot  

 
HPV 

Cytol
ogi 

Differen
s HPV 

Cytolog
i 

Differe
ns ICER (kronor) 

Dubbel HPV-
persistens** 

735,0 727,3 7,7 -1 661 -1 827 166 46 234 

Halverade 
livskvalitets-
förluster** 

714,7 727,3 -12,7 -1 467 -1 671 203 Kostnads-
besparande 

Dubbla 
livskvalitets-
förluster** 

714,7 727,3 -12,7 -1 966 -2 139 174 Kostnads-
besparande 

Kolposkopi-
kostnad -50 %** 

683,1 701,5 -18,5 -1 633 -1 827 193 Kostnads-
besparande 

Kolposkopi-
kostnad +50 %** 

746,3 753,1 -6,9 -1 633 -1 827 193 Kostnads-
besparande 

HPV-testkostnad 
-50 %** 

681,1 727,3 -46,2 -1 633 -1 827 193 Kostnads-
besparande 

HPV-testkostnad 
+50 %** 

748,2 727,3 20,9 -1 633 -1 827 193 107 795 

Cancerkostnad -
50 %** 

652,8 652,2 0,6 -1 633 -1 827 193 3 101 

Cancerkostnad 
+50 %** 

776,5 802,4 -25,9 -1 633 -1 827 193 Kostnads-
besparande 

Förlorad 
arbetstid besök -
50 %** 

614,3 624,9 -10,7 -1 633 -1 827 193 Kostnads-
besparande 

Förlorad 
arbetstid besök 
+50 %** 

815,1 829,7 -14,6 -1 633 -1 827 193 Kostnads-
besparande 

* Inkluderar den ursprungliga hälsoekonomiska beräkningsmodellen samt de kompletterande 
beräkningarna. 
** Inkluderar enbart den ursprungliga hälsoekonomiska beräkningsmodellen. 

 
Känslighetsanalyserna visar att resultatet är känsligt för en incidens- och 
dödlighetsminskning för HPV-test. Ett antagande om 88 procent lägre 
incidens och dödlighet ledde till en kostnadseffektkvot på cirka 340 000 
kronor, vilket räknas som måttligt enligt Socialstyrelsens definition. En 
minskning av incidens och dödlighet med 88 procent innebär dock att HPV-
testet inte antas ha ett bättre skydd än cytologitestet. 

Resultaten var också känsliga för antaganden om HPV-prevalens. När en 
HPV-prevalens från en dansk befolkningsstudie användes medförde HPV-
strategin högre kostnader, med en kostnadseffektkvot på cirka 180 000 
kronor. Enligt Socialstyrelsen är det en måttlig kostnadseffektkvot. En 
dubblering av andelen cytologipositiva bland de HPV-positiva innebar en 
ICER på cirka 50 000 kronor. En dubblering av HPV-persistensen hos dem 
med negativ cytologi ledde till en ICER på cirka 46 000 kronor. I båda fallen 
räknas kostnadseffektkvoterna som låga, det vill säga under 100 000 kronor 
per QALY.  

Känslighetsanalyserna visade även att resultatet inte var känsligt för 
kostnaden för kolposkopi. Även när kostnaden ökade med 50 procent var 
HPV-strategin kostnadsbesparande. Kostnaden för HPV-testet hade däremot 
påverkan på resultatet. En ökning med 50 procent ledde till en ICER på cirka 
110 000 kronor, vilket räknas som en måttlig kostnadseffektkvot enligt 

VÄRDET AV POPULATIONSBASERAD SCREENING FÖR LIVMODERHALSCANCER  
SOCIALSTYRELSEN 

21 

 



IN
AKTUELL

T

 

Socialstyrelsens definition. Det ska dock noteras att kostnaden för HPV-
testet ändrades samtidigt som kostnaden för cytologitestet hölls konstant. 
Även kostnaden för behandling av cancer påverkade resultaten. När 
kostnaden minskades med 50 procent resulterade det i en ICER på cirka 
3 000 kronor, vilket räknas som en låg kostnadseffektkvot. 

Det rekommenderade screeningprogrammet är kostnadsbesparande i ett 
samhällsperspektiv, enligt resultaten från både den nya och den ursprungliga 
basanalysen. Känslighetsanalyserna inkluderade enbart den ursprungliga 
hälsoekonomiska beräkningsmodellen. Både kostnaderna och 
hälsoförlusterna för det rekommenderade screeningprogrammet är därmed 
underskattade i samtliga känslighetsanalyser.  
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Diskussion 

Enligt basanalysen är det kostnadsbesparande enligt ett samhällsperspektiv 
att genomföra screening med HPV-test vart tredje år från 30 års ålder och 
vart sjunde år från 50 års ålder, efter två cellprover med cytologi i åldern 23–
29 år samt ett extra cytologitest vid 41 års ålder. Den screeningformen ger 
alltså en hälsovinst och en lägre kostnad än alternativet cytologi. Enligt ett 
sjukvårdsperspektiv är kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår knappt 
27 000 kronor, vilket räknas som en låg kostnadseffektkvot. 

Den tidigare svenska utvärderingen är inte direkt jämförbar med den ana-
lys som presenteras här, dels på grund av att det gäller olika analysmodeller, 
dels på grund av att analysen rör olika typer av screeningstrategier [12, 13]. 

Den främsta begränsningen i den presenterade analysen att det råder osä-
kerhet om flera av de parametrar som beräkningarna bygger på. För att det i 
vissa delar har saknats publicerad evidens har antaganden fått göras, t.ex. för 
HPV-prevalensen. 

De enhetskostnader som har använts i modellen är huvudsakligen hämtade 
från Region Skånes prislista. En anledning är att prislistan är mer omfattande 
och detaljerad än prislistor som finns tillgängliga från flera andra regioner. 
Samtidigt kan priserna variera mycket mellan olika landsting och regioner 
och de behöver inte heller nödvändigtvis spegla den faktiska resursanvänd-
ningen, det vill säga den egentliga kostnaden. I känslighetsanalysen variera-
des därför flera av de priser som användes i modellen.  

Känslighetsanalyserna tyder på att resultaten är relativt stabila vid analyser 
som jämför nuvarande cytologi med HPV. Dessa analyser visar emellertid att 
resultatet är känsligt för effekten av HPV-test. Resultaten var också känsliga 
för antaganden om HPV-prevalens samt för kostnaden för HPV-test och för 
behandling av cancer. 

I beräkningen av dödligheten i olika åldersgrupper byggde urvalet enbart 
på livmoderhalscancer rapporterad som underliggande dödsorsak, vilket kan 
innebära en underskattning av den verkliga dödligheten. En beräkning som 
även inkluderade bidragande dödsorsak skulle dock medföra en överskatt-
ning av livmoderhalscancer som dödsorsak. [35].  

Det finns rapporter som tyder på att deltagandet i screening för livmoder-
halscancer varierar i Sverige [3]. Enligt Cancerfonden deltar kvinnor i socio-
ekonomiskt svaga grupper i mindre omfattning, liksom kvinnor med invand-
rarbakgrund [36]. Därmed finns ett behov av åtgärder för att öka deltagandet. 
Ett högre deltagande skulle sannolikt ge positiva hälsoeffekter och minskade 
kostnader till följd av en minskad cancerincidens och dödlighet, och därmed 
en ännu bättre kostnadseffektivitet. 

Framöver kommer mer statistik och data från pågående studier om HPV-
test. Det ger goda möjligheter att uppdatera den nuvarande modellen med 
mer tillförlitliga uppgifter. Med ytterligare tid och resurser för en hälso-
ekonomisk analys går det även att konstruera en mikrosimuleringsmodell, 
vilket skulle kunna ge bättre möjligheter att utvärdera nya screeningstrategier 
för livmoderhalscancer. 
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Vidare är det viktigt att följa upp HPV-vaccinationens påverkan på delta-
gandet i screening, utveckling av HPV-infektioner med mera, samt att analy-
sera detta i framtida hälsoekonomiska studier. 
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Bilaga 1. Antaganden och 
ingångsvärden i analysmodellen 

Cytologiscreening 
 Ålder  
 23–29 30–49 50–64 65–70 Källa 

Inbjudna 33,3 % 33,3 % 20,0 % 0 % Antagande 
Deltagandegrad 80,0 % 80,0 % 80,0 % - Register, 

årsrapport 
2014[3] 

Andel med lättare avvikelse i 
screeninga 

5,0 % 2,1 % 1,2 % - Registerdata  

Andel med svårare avvikelse i 
screeningb 

2,7 % 1,1 % 0,5 % - Registerdata 

Andel HPV-positiva vid lättare 
avvikelse 

84,7 % 65,8 % 43,0 % - Dillner L 
(2011)[16] 

 
HPV-screening 
 Ålder  
 23–29 30–49 50–64 65–70 Källa 

Inbjudna 33,3 % 33,3 % 14,3 % 14,3 % Antagande 
Deltagandegrad, cytologi 80,0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 % Antagande 
Andel med lättare avvikelse i 
screeninga 

5,0 % - - - Registerdata 

Andel med svårare avvikelse i 
screeningb 

2,7 % - - - Registerdata 

Andel HPV-positiva vid lättare 
avvikelse 

84,7 % - - - Dillner L 
(2011)[16] 

Andel HPV-positiva i screening - 6,8 % 5,2 % 5,2 % Forslund (2002) 
[17] och Dillner 
(2013)[18] 

Andel Cytologi-positiva av HPV-
positiva 

- 24,3 % 34,1 % 34,1 % Forslund 
(2002)[17] och 
registerdata  

Andel HPV-positiva efter 3 år - 25,0 % 25,0 % 25,0 % Svensk expert 
      
a ASCUS och CIN 1 

b CIN 2, CIN 3, misstänkt höggradig dysplasi, skivepitelcancer, körtelcellsatypi, adenocarcinom, oklar 
atypi och malign tumör av oklart ursprung  
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Bilaga 2. Resurser som ingår i 
beräkningen för respektive åtgärd 

Resurser Antal 
Kolposkopi  

Läkarbesök 1,0 

Patologiundersökning, provexcision biopsi 1,0 

Återbesök, läkare 1,0 

Barnmorskebesök 1,0 

Cytologitest 1,0 

  

CIN 1 diagnos och behandling  

Läkarbesök 0,9 

Konisering 0,1 

Patologiundersökning, resektion 0,1 

Återbesök, läkare 0,1 

Återbesök, sjuksköterska 0,1 

Barnmorskebesök 0,5 

Cytologitest 0,5 

  

CIN 2/3 diagnos och behandling  

Läkarbesök 0,1 

Konisering 0,9 

Patologiundersökning, resektion 0,9 

Återbesök, läkare 0,9 

Återbesök, sjuksköterska 0,9 

Barnmorskebesök 4,5 

Cytologitest 4,5 

  

Cancerdiagnos och primär behandling  

Läkarbesök, utredning 2,5 

Patologiundersökning, resektion 1,0 

CT buk + torax (med kontrast) 1,0 

MRT livmoder 1,0 

Konisering 0,1 

Hysterektomi 0,1 

Radikal hysterektomi 0,4 

Cytostatika (5 cykler cisplatin) 0,4 

Strålbehandling (27 gånger) 0,4 

Patienthotell (27 dagar) 0,4 

Läkarbesök, uppföljning 7,0 
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