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Socialstyrelsens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna och allmänna råden
(HSLF-FS 2019:14) om villkor för avgiftsfri
screening;

HSLF-FS
2022:36
Utkom från trycket
den 10 juni 2022

beslutade den 31 maj 2022.
Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 3 § förordningen (2019:313)
om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med cellprov
tagning och 3 § förordningen (2016:660) om avgiftsfrihet för screen
ing för bröstcancer med mammografi att 1 och 5 §§ och rubriken när
mast före 5 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS
2019:14) om villkor för avgiftsfri screening ska ha följande lydelse.
1 § I denna författning ges kompletterande föreskrifter och allmänna
råd till
− lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälsooch sjukvården,
− förordningen (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröst
cancer, och
− förordningen (2019:313) om avgiftsfrihet för screening för livmo
derhalscancer.

Villkor för screening för livmoderhalscancer
5 §1 Regionerna ska erbjuda avgiftsfri screening för livmoderhals
cancer med analys för humant papillomvirus (HPV) till personer som
vid födseln har tillskrivits det juridiska könet kvinna.
Screeningen ska erbjudas första gången vid 23 års ålder. Den ska
sedan erbjudas vart femte år. Efter 49 års ålder ska den erbjudas vart
sjunde år. Den sista screeningen ska erbjudas i intervallet 64–70 år.
Om screening har genomförts med analys för endast cytologi, i en
lighet med de tidigare bestämmelserna, ska screening med analys för
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HPV erbjudas inom tre år. Först efter det att en analys för HPV har
gjorts ska regionerna erbjuda screening i enlighet med andra stycket.
1.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2022.
2. 	En region som inte kan erbjuda screening för livmoderhalscancer
enligt 5 § får i stället erbjuda screening i enlighet med den äldre
lydelsen till och med den 1 juli 2023.
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