


1. Patient og prøve identifikation 

2. Relevante kliniske oplysninger 

3. Teknisk acceptabel* 

4. Cellulær sammensætning og 

repræsentativitet fra endocervix / 

transformationszone 

Alle fire faktorer bør være opfyldt for at en 

prøve er velegnet til cytologisk vurdering. 

 

 
* Set i forhold til cellularitet, fikseringsartefakter eller cytolyse og tilblanding 



 Egnethed 

Screener skal altid tage stilling til, om prøven er 

egnet til cytologisk bedømmelse dvs. om den 

opfylder de gældende egnethedskriterier 

 

Repræsentativitet 

Screener skal altid undersøge, om der findes et 

tilstrækkeligt antal cervixcylinderepitelceller 

og/eller metaplastiske pladeepitelceller i en 

cervixcytologisk prøve, der ikke indeholder 

abnorme celler 

 

Automatiseret guided screening og egnethed? 

 

   

Screener skal altid undersøge, om der findes et 

tilstrækkeligt antal cervixcylinderepitelceller 

og/eller metaplastiske pladeepitelceller i en 

cervixcytologisk prøve, der ikke indeholder 

abnorme celler 

 

 

 

 

 





Flere steder i DK, fx Fyns amts screeningsprogram: 

 

 Alle cervixcytologiske prøver uden endocervikal / 

transformationszone komponent (EC/TZ) klassificeres som 

uegnet til cytologisk bedømmelse. 

 Konsekvens: ny cervixcytologisk prøver anbefales efter tre 

måneder. 

 



Andre steder i DK, fx Århus amt: 

  Blev prøver uden endocervikale celler kodet på følgende 

måde: Cytologi cervix/vagina, materialet uden 

endocervikale celler, materialet ikke repræsentativt  

  Prøverne blev ikke kaldt uegnede  

  Det var op til den enkelte prøvetager, om prøven skulle 

tages om 

   

 

 



Indeholder bl.a. 

anbefalinger vedr. 

anvendelsesområde 

og egnethed for 

cervixcytologiske 

prøver. 

 

Revideret i 2004. 



Hovedanvendelsesområdet for smears er  

organiseret screening mod livmoderhalskræft 

(befolkningsundersøgelse) og kontrol heraf. 

   Bemærkninger: 

 a) man fraråder opportunistisk screening. 

 b) man fraråder diagnostiske smears (f.eks. ved 

 gynækologiske symptomer) i almen praksis. 

 c) man fraråder smears fra gravide kvinder. Ved såvel 

 subjektive symptomer som objektive forandringer 

 henvises til gynækologisk speciallæge. 

 



 Prøven bør tages fra både ekto- og endocervix. Til ektocervix anvendes 

spatel/vatpind og til endocervix cytobørste, eller der kan anvendes en 

kombinationsteknik. 

     Bemærkninger: 

     a) ideelt prøvetagningstidspunkt er midtcyclus. 

 

 Generelle kriterier for et egnet smear: 

     1) velfikseret med velbevaret cellestruktur, veldifferentieret farveresultat,  

         jævnt og tyndt udstrøget. 

     2) ingen eller kun sporadiske tykke, uigennemtrængelige celleklumper. 

     3) ingen betydende inflammation, der slører vurderingen. 

     4) tilstrækkeligt vurderbart cellemateriale fra ekto- og endocervix. 

      Bemærkninger: 

       a) tilstrækkeligt antal endocervikale celler består af mindst 10 velbevarede  

           cylinderepitel- og/eller metaplastiske pladeepitelceller(Bethesda 2001). 

       b) fra ektocervix: mindst 8000 – 12000 velbevarede pladeepitelceller(Bethesda 2001) 

       c) prøver fra patienter med udtalt atrofi er en undtagelse, hvor endocervikale celler ofte  

           ikke kan skelnes fra parabasale celler. 



 Generelle kriterier for et uegnet smear 

     1) for sparsomt materiale. 

     2) teknisk dårligt, f.eks. tykt udstrøget  

         præparat, fikseringsartefarkt, for meget  

         eksplorationscreme. 

     3) for betændelsespræget. 

     4) for blodigt. 

     5) for autolyseret. 

     6) ingen eller for få celler fra ekto/endocervix. 

        Ændres pr. 01.10.04 jvf. Bethesda 2001 anbefalinger til  

           smearprøver’s egnethed 

 



 Der skal under alle omstændigheder være plads til individualisering og i 

sidste instans er det klinikeren, der vurderer prøveresultatets udfald i 

relation til samtale med og undersøgelse af kvinden. Er kvinden 

regelmæssigt undersøgt (d.v.s. mere end 2 gange), og er der ingen 

subjektive eller objektive symptomer, kan klinikeren vælge at lade 

kvinden fortsætte i sædvanligt  undersøgelsesregi også uden påvisning af 

endocervikale celler.  

 Amternes forskellige retningslinier anbefales samarbejdet til fælles 

retningslinier uanset der p.t. er forskelligheder. 

 Prøver, der ikke indeholder endocervikale celler kodes M09019 (materiale 

med for få endocervikale celler) og M09014 (materialet ikke 

repræsentativt). 

 Er der mangel på endocervikale celler, og drejer det sig om 

     A: første og/eller andet screeningsmear 

     B: kontrol/opfølgningssmear 

     C: foregående prøve også uden endocervikale celler 

     D: diagnostiske smears 

     bør prøven regnes for uegnet og ny prøve tilrådes. 

 



Specimen adequacy 

 Satisfactory for evaluation  

 Describe presence or absence of endocervical/ 

transformation zone component and any other 

quality indicators e.g. obscuring blood, 

inflammation etc. 

Unsatisfactory for evaluation 

 Specimen processed/not processed (specify). 

 Specimen processed and examined, but 

unsatisfactory for evaluation of epithelial 

abnormality because of (specify). 

 

 



 Vurderingen af egnethed anses for at være den 

vigtigste metode til at sikre kvaliteten af 

cervixcytologiske prøver. 

 

 Ved at give prøvetageren information om prøve-

kvaliteten øges opmærksomheden på kvaliteten 

af dennes prøvetagning. 

 

Uegnede prøver koster ekstra tid og kræfter i 

laboratoriet. 



 Korrekt mærket prøve og rekvisition 

 

 Celletæthed:  

 UST: mindst 8.000-12.000 velbevarede 
pladeepitelceller 

  

 VBT: mindst 5.000 velbevarede pladeepitelceller.  

 - ThinPrep:10x objektiv: 10 diagonale synsfelter hver  

 med > 50 celler 

 - Surepath: mindst 8 celler ved 40x objektiv 

    

 Kvalitet:  mindst 25 % af pladeepitelcellerne skal 
kunne vurderes og må ikke være dækket af blod, 
leukocytter eller sløret at udtørringsartefakter   



SurePath, cellularitet 

 

>= 8 pladeepitelceller (gennemsnit) 

ved x40 

Fra : http://nih.techriver.net/view.php?patientId=117 

(X10) 



Tæl celler, >4 (gennemsnit) ved x 40? 



UST, cellularitet 

 

Eksempel 

150 celler ved X 4 

- hele glasset bør mindst indeholde dette antal 

 

 

Fra : http://nih.techriver.net/view.php?patientId=117 

1000 celler ved x4 

- Mindst 8 synsfelter ved x4 



Kvalitet  
>75% af pladeepitelcellerne kan ikke  vurderes 



Styregruppen for DKLS 

 

 

Årsrapport DKLS 

2010 
 

 

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening 



DKLS 

Indikator 3. Prøvekvalitet 

3. Andelen af uegnede celleprøver ud af alle celleprøver <1,5 % 

 
Figur, indikator 3. Uegnede celleprøver i 2009 og 2010  



DKLS kommentar:  

Andelen af uegnede prøver i 2010 er 2,6 % på landsplan mod 3,1 % i 2009.  

 

Reduktionen i andelen af uegnede celleprøver er sket mest markant i Region Midtjylland, hvor der 

i 2010 er indført væskebaseret udstrygningsteknik.  

 

I 2010 er der forsat stor variation mellem regionerne fra 1,9 % (Region Hovedstaden) til 4,5 % 

(Region Sjælland).  

Ligeledes er der stor variation mellem screeningsafdelingerne fra 0,6 % (Hvidovre) til 8,1 % 

(Hjørring).  

 

Kun 4 ud af 16 screeningsafdelinger (Hillerød, Hvidovre, Holstebro og Sønderborg) opfylder 

standarden på under 1,5 % uegnede prøver, og alle disse afdelinger anvender væskebaseret 

teknik (SurePath). 

 

Forholdet mellem antal screeningsprøver og kontrolprøver i den enkelte afdeling kan også påvirke 

antallet af uegnede, idet procenten af uegnede er større ved kontrolprøver sammenlignet med 

screeningsprøver.  

Endvidere har prøvetagers kompetence og prøvetagningsteknikken indflydelse på 

kvaliteten af den fremsendte celleprøve og dermed antallet af uegnede. 

 

DKLS anbefaling: At alle screeningsafdelinger anvender væskebaseret teknik (VBT) samt følger 

Bethesdasystemets egnethedskriterier og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kode- og 

registreringspraksis for at opfylde standarden på under 1,5 % uegnede celleprøver.  

 

Endvidere bør der sættes fokus på at forbedre prøvetagningen med henblik på at reducere 

andelen af uegnede celleprøver 



DKLS Kommentar: en supplerende analyse af årsagen til de uegnede celleprøver i 2010 viser at 

materiale med for få pladeepitelceller er den hyppigste årsag til de uegnede prøver.  

 

På landsplan udgør de 31,4 %, men det varierer på regionsniveau fra 1,3 % (Region Syddanmark) 

til 43,5 % (Region Nordjylland) og på afdelingsniveau fra 0 % (Esbjerg, Sønderborg og Vejle) til 

50.4 % (Herlev). 

 

Knap 20 % af prøverne indeholder for få endocervikale celler. Ifølge Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger fra 2007 er det kun kontrolprøver med for få endocervikale celler, der er uegnede og 

altså ikke screeningsprøver. Årsrapportens opgørelse er dog for alle prøver inklusive kontrolprøver.  

 

Der er store forskelle mellem afdelingerne, hvilket kan skyldes både den anvendte 

præpareringsteknik, og forskellig kode- og registreringspraksis.  

 

Hvidovre, som har landets færreste uegnede celleprøver med 0,6 %, bruger stort set kun 

diagnosen ”uegnet uden specifikation” (95,1 %), idet Hvidovre anfører årsagen til uegnethed i fri 

tekst. Sønderborg med 0,7 % uegnede celleprøver koder stort set altid ”uegnet med en 

årsagsdiagnose” (99,2 %), mens Odense med 2,8 % uegnede celleprøver altid koder 

”uegnet med årsagsdiagnose” (100 %). 

 

DKLS anbefaling: Styregruppen anbefaler, at screeningsafdelingerne vedr. uegnede 

celleprøver gennemgår deres egnethedskriterier samt kode- og registreringspraksis. Endvidere at 

antallet af uegnede prøver reduceres ved fokus på forbedret prøvetagning. 

 

Perspektivering: At den prøvetagende læge får tilsendt oplysninger om, hvor mange 

uegnede celleprøver vedkommende har, sammenholdt med gennemsnittet i regionen. 



“the application of the Bethesda 2001 criterion along with the use of 

reference images to determine the adequacy of squamous cellularity on 

conventional Pap smears significantly improved interobserver 

reproducibility compared with the 10% rule” 

Interobserver Variability in Assessing Adequacy 

of the Squamous Component in Conventional 

Cervicovaginal Smears (UST) 
 

 

Am J Clin Pathol 2003;119:367-373 

DKLS 2010: materiale med for få pladeepitelceller var hyppigste  

årsag til uegnede prøver 

Adams AL et al.Anatomic Pathology 2005.123:738-743: 

”Men antallet af pladeepitelceller (10% kriteriet) er en arbitrær værdi ikke  

understøttet af videnskabelige studier” 

 

Bethesda kriteriet mindst 8-12.000 pladeepitelceller betyder flere uegnede  

prøver 

 

Follow op viste ikke flere pladeepitelforandringer ved sammenligning med  

egnede, normale prøver 

 

 

 

 



 Repræsentativitet af EC/TZ kræver tilstedeværelse 

af mindst 10 velbevarede endocervikale 

cylinderepitelsceller eller metaplastiske 

pladeepitelsceller – enkeltliggende eller i grupper. 

 

 Tilstedeværelsen eller fravær af endocervikale celler 

skal rapporteres i normale prøver. 

 

Degenererede celler i slim og parabasale 

pladeepitelceller bør ikke tælles med. 

 



Problemer vedrørende 

bedømmelse af EC/TZ komponent i 

prøverne?  
 

- Hormonelle: menopause og postmenopause, 

postpartum og progesteronbehandling 

 

- Påvisning af EC/TZ komponent behæftet med 

interobservatør varians  (Klinkhamer PJJ et al. Acta 

Cytol 1989,33: 215-218) 

 

 

UST 
UST 

SurePath 





Retrospektive kohortestudier og case-kontrol studier 

har vist, at kvinder med prøver uden påviste endocervikale celler ikke har 

øget risiko for at have pladeepitelcelleforandringer ved efterfølgende prøver 

(10,11,12,13).  

 

Betydningen af forekomst af endocervikale celler i prøver set i relation 

til påvisning af forandringer i endocervikalt cylinderepitel er uafklaret. 

Stigende incidens af cervikalt adenokarcinom? et problem? 

 

Der foreligger ikke undersøgelser, der viser betydningen af forekomst af 

endocervikale celler i prøver taget som led i kontrol af tidligere påviste 

celleforandringer (pladeepitelcelleforandringer/ 

cylinderepitelcelleforandringer) eller som kontrolprøve efter tidligere 

behandling for dysplasi. 

 

 
  

 Retrospektive case-kontrol studier har ikke kunnet vise, at der er en 

sammenhæng mellem FN prøver og manglende EC/TZ. 



SCREENING FOR 

LIVMODERHALSKRÆFT 

– nye anbefalinger 2012 

Sammenfattende:  

gældende danske SST anbefalinger til egnet celleprøve 
 
Ifølge Bethesda-klassifikationen bør manglende endocervikale celler ikke 

foranledige, at en prøve kaldes uegnet.  

 

Kriterier for egnet celleprøve 

 Mindst 8.000-12.000 pladeepitelceller med velbevarede kerne- og 

cellestrukturer ved konventionel cytologi (UST) 

 Mindst 5.000 pladeepitelceller med velbevarede kerne- og 

cellestrukturer ved  væskebaseret cytologi (VBT) 

 Mindst 25 pct. af pladeepitelcellerne skal kunne vurderes og må ikke 

være dækket af fx blod, leukocytter etc. eller sløret af udtørringsartefakter 

 

Kriterier for celleprøve fra livmoderhalsen taget som led i kontrolforløb 

 Repræsentation af transformationszonen i form af mindst 10 

velbevarede endocervikale celler (cylinderepitel eller metaplastiske 

pladeepitelceller) 

 

Alle prøver som ikke opfylder kriterierne for egnethed betegnes som 

uegnede.  

Bemærk dog at celleprøve fra livmoderhalsen med indhold af abnorme 

celleforandringer aldrig må kaldes uegnet, uanset øvrige celleforhold. 

 

 

 

SNOMEDKoder der anbefales, Bilag 8 side 129-133 



Opfølgning af cytologitest

Uegnet Normale celler
Atypisk pladeepitel (ASCUS) 

Lette celleforandringer (LSIL)

Svære celleforandringer 

(ASC-H og HSIL)

 Atypisk cylinderepitel (AGC)

Adenokarcinom in situ (AIS)

Maligne celler

Ny cytologi om 3 

måneder

Uegnet Abnorme celler - 

følg skema forfra

Henvisning til gynækologisk speciallæge

Normale 

celler

Retur til screeningsprogrammet

Normale 

celler

Normale 

celler
ASCUS+

HPV ikke 

udført

HPV mRNA 

ikke påvist

HPV DNA 

ikke påvist

Ny cytologi 

om 6 mdr.

Ny cytologi 

om 12 mdr.

HPV DNA 

eller mRNA 

påvist

Ny cytologi om

12 mdr.

Normale celler


