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Endringer i 

Masseunder-
søkelsen mot 

livmorhalskreft   
 i Norge 

 



• Opportunistisk screening fra 
70-tallet og organisert 
screening fra 1995, har 
redusert forekomsten av 
livmorhalskreft med 70 % 

• I Norge anbefales kvinner 25 
– 69 år, å ta en celleprøve 
hvert tredje år. 

• Siden organisert screening 
ble innført, har forekomsten 
blitt redusert med 25 % og 
dødeligheten med 50 % 

 
www.kreftregisteret.no sept. 2014   

Effekt av screening mot livmorhalskreft i Norge 

http://www.kreftregisteret.no/
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 Opplæring og utdanning av bioingeniører i  
  cytologi i Norge 

• Grunnutdanning før ansettelse i 
cytologilaboratoriet: Bachelorutdanning i 
bioingeniørfag og autorisert bioingeniør 

• Opplæring i laboratoriet. Cervixcytologi: 
screene 1000 prøver med supervisjon.  
Avslutte med en test før man kan screene 
selvstendig. Opplæring i annen cytologi 
etter det. 

• Etter 2 års praksis er det obligatorisk å ta 
Videreutdanningen i klinisk cytologi (30 sp). 

 

Videreutdanningen i klinisk cytologi 
Finner sted ved Institutt for bioingeniørfag, 
Fakultet for teknologi, Norges Tekniske 
Naturvitenskapelige Universitet, NTNU. 

Utdanningen betales av arbeidsgiver og 
består av to en ukes kurs (gyn og non-gyn), i 
tillegg til selvstudium og internundervisning 
på arbeidsplassen. 
Avsluttes med praktisk og teoretisk eksamen 
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Normal LSIL HSIL Cancer 

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft 
- Endring i primærscreeningsmetode 

• Fra CYTOLOGI til HPV DNA test som primærscreeningmetode for kvinner 34 – 69 år med  
      5 års screeningintervall. CYTOLOGI som primærscreeningsmetode for kvinner 25 – 33 år 

med 3 års screeningintervall. 
 

• HPV-basert screening beskytter kvinner 60-70 % bedre mot livmorhalskreft enn 
cytologibasert screening pga høyere klinisk  sensitivitet og negativ prediktiv 
verdi (Ronco 2013) 

 
• HPV-DNA basert screening skiller ikke mellom transient og persistent infeksjon og 

dette betyr at HPV-tester har lavere klinisk spesifisitet enn cytologi (Nygård 2013) 
 

Schiffman M, Castle PE. N Engl J Med 2005; 353: 2102-04 
 



http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Norsk-Forening-for-Klinisk-Cytologi-
NFKC/horinger-og-rapporter/Cervixscreening/   

Rådet for kvalitet og 
forbedring i helse- og 
omsorgstjenesten, sa ja til ny 
screeningmetode 16.09.2013 
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HPV-test i primærscreening i 4 fylker fra 2015 

• Fylkene: Sør- og Nord Trøndelag (01.02), 
Hordaland og Rogaland (01.04)  som involverer 
3 cytologilaboratorier i Trondheim, Bergen og 
Stavanger 

• Randomisert innføring for kvinner 34-69 år. 

- HPV-test som primærscreeningsmetode: 

50 % av kvinner 34-69 år, født på en 
PARTALLSDAG skal primær HPV- screenes og 
analyseres med cytologi dersom HPV-testen 
er positiv 

  

–Cytologi som primærscreeningsmetode: 

50 % av kvinner 34 – 69 år, født på 
ODDETALLSDAG og alle kvinner 25-33 år skal 
screenes med primærcytologi og HPV-testes 
ved funn av lette celleforandringer (diagnose 
ASC-US og LSIL)  

 



 
 
 
 
 
Hvorfor randomisert innføring? 

 

• LOGISTIKK OG KVALITETSSIKRING: 
Gi gode muligheter til logistiske 
tilpasninger og kvalitetssikring av nye 
prosedyrer i laboratoriene og 
Kreftregisteret 

• De fire fylkene har høyere andel 
cytologiske funn enn resten av landet 

• EVALUERING: En kontrollert 
implementering vil  sikre at man kan 
evaluere at HPV-test i primær-
screening fungerer slik den skal og at 
korrigeringer kan utføres før evt. 
bredding i hele landet 

 

 

 

 

 



HPV- test i primærscreening  
-mange gruppeprosesser 

Anbud 

• Prosjektgruppe 

• Kravspesifikasjon  
og vurdering av 
tilbud 

 
• Faglig panel gruppe 

– Kvalitetssikre arbeidet som 
praksisforberedende gruppe 
gjør  

– Utarbeide en studieprotokoll: 

• Algoritme 

• Oppfølging 

• Endepunkter 

• Intervall 

• Evaluering av prosessen 

 

 

 

 

 

 

 

• Praksisforberedende gruppe 
– IT og logistikk 

– Automatisert randomisering 

– ”Nei takk” til primær HPV-test 

– Sikre at screeningprøver 
implementeres 

– Informasjon til kvinner, 
prøvetakere og laboratorier 

 

 

GRUPPE 2 

GRUPPE 
FREMTID 



 fra Gruppe Fremtids rapport 
• Ved HPV-basert screening kan antallet 

cytologiske prøver reduseres til ca. ¼, 
mens cytologiske funn fordobles inntil 
de vaksinerte når screeningalder. 
Antallet HPV-tester vil 10 -20 dobles, fra 
11 000 til ca 180 000. 

• Fra 2031 kan antallet cytologiske prøver 
være 40 000, dvs en tiendedel av i dag. 
Innen de neste ti år vil det kun være 
behov for 4-5 laboratorier på 
landsbasis. Laboratoriene bør 
fortrinnsvis være tilknyttet 
universitetssykehusene. 

• Det er viktig å opprettholde den 
cytologiske kompetansen man til 
enhver tid har behov for og 
bioingeniører som i dag analyserer 
celleprøver kan også utføre HPV-
analyser bl. a. 

 

www.kreftregisteret.no/Global/Fremtidig%20organisering%20av%20
cellepr%c3%b8ver%20i%20laboratorier%20Gruppe%20Fremtid.pdf 
 
 

 

http://www.kreftregisteret.no/Global/Fremtidig organisering av cellepr%c3%b8ver i laboratorier Gruppe Fremtid.pdf
http://www.kreftregisteret.no/Global/Fremtidig organisering av cellepr%c3%b8ver i laboratorier Gruppe Fremtid.pdf


Ekstern kvalitetssikring og kontroll  
- cytologi og HPV 

• Oppdateringskurs i cervixcytologi  
arrangeres årlig ved NTNU og hver 
bioingeniør skal delta hver 3-4 år  
 

• www. EQUALIS.se 
       elektroniske testpakker i gyn  
       cytologi  

 
• www.QCMD.com  
       Testpakker for HPV DNA 
 

 
 
 
 

2014 

 

• Testing av reproduserbarhet på Cobas 4800 
HPV-test ble utført mellom de tre 
laboratoriene og referanselab (500 prøver) 

       Resultatet i 2015 viste høy reproduserbarhet          
       mellom laboratoriene. 



Cobas 4800 HPV-test vant anbudskonkurransen 

 
• Automatisert, PCR basert metode som detekterer 14 

høyrisiko HPV typer. Internkontroll (beta-globin) for DNA 
innhold. 

 
• Felles prosedyrer og samarbeid mellom de tre laboratoriene 
 
• Bioingeniører fra cytologilaboratoriene kjører HPV- testene 

 
• Diagnostisk  biobank: RestDNA oppbevares i 

dypbrønnsmikrotiterplater i ultrafryser merket med barkode 
for sporbarhet 

 

x480: ekstraksjon 

z480: amplifikasjon og 
deteksjon 

p480: skrur  av og på lokk 

Analyseresultat: 
HPV 16 pos eller negativ 
HPV 18 pos eller negativ 
HPV andre høyrisiko typer pos 
eller negativ (31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) 



Kriterier for inklusjon: 

– Fødselsdag på partallsdag, fra året man 
fyller 34 til det året man fyller 70 år.  

– Screeningprøver (ikke positiv cyt., relevant 
pos. hist. eller HPV siste 2 år) 

– Bostedskommune i Trøndelagsfylkene 

– Ikke villscreening (HPV neg) 
 
Det var helt nødvendig å få laget et 
dataprogram som kunne sortere kvinnene til 
HPV eller CYT ved registrering - en såkalt 
randomiseringsapplikasjon 
 
Programmet benyttes ikke der hvor det 
foreligger ”Nei takk” til primær HPV  (papir)  

      
      I tillegg skal de som er behandlet for CIN2+ 

ikke til primær HPV (egen algoritme) 

 

 

 

 

Inklusjon til primær HPV screening 



Algoritme for primær HPV-testing  

http://kreftregisteret.no/PageFiles/9216/07HPV-test%20i%20primærscreening%20TAndreassen.pdf 

Gruppe Fremtid: Andel cervixprøver vil på sikt reduseres  til ca halvparten av dagens 
prøvemengde og andel HPV-tester vil øke 10-12 ganger med en randomisert innføring 

	

Gruppe 2 beregnet at 8 % 
av kvinnene vil være HPV 
pos.  
Etter ett års praksis viser 
andelen  HPV positive seg å 
være 6-7 % 



   Informasjon om primær HPV screening 
 
 

http://kreftregisteret.no/no/Forebyggende/Nyhetssaker/Kvinner/Om-programmet/hpv/ 
 

http://kreftregisteret.no/no/Forebyggende/Nyhetssaker/Kvinner/Om-programmet/hpv/
http://kreftregisteret.no/no/Forebyggende/Nyhetssaker/Kvinner/Om-programmet/hpv/
http://kreftregisteret.no/no/Forebyggende/Nyhetssaker/Kvinner/Om-programmet/hpv/


To algoritmer   

           

 

Primær HPV (34 – 69 år) 
1. Primær HPV positiv > refleks cytologi pos >     
         Kolposkopi  og biopsi 
 
2. Primær HPV neg > svarrapport  uten cytologi,           

ny prøve om 5 år 
 

 

Primær cytologi (25-69 år)   
1. ASC-US/LSIL refleks HPV pos >  
        ny cytologi og HPV om 6- 12 mnd:  
        Ktr. cytologi LSIL eller HPV pos >    
        kolposkopi/biopsi 
 
2. ASC-US/LSIL refleks HPV neg >    

ny prøve om 3 år  



 
 
 

Ny algoritme for oppfølging av kvinner etter 
behandling for CIN 2+ fra 01.01.16 (HPV og CYT) 



Oppsummering etter ett år 
• Andel cytologiske prøver er redusert med 25 %.                    

 Laboratoriene har forberedt seg på paradigmeskiftet i mange år og 
bioingeniørene utfører i dag mange andre oppgaver. Ingen har blitt oppsagt. 

• Andel HPV-tester har økt med 6 ganger. 

• Mange algoritmer medfører mye ekstraarbeid for å sikre riktig 
oppfølging, men algoritmen for primær HPV screening er den 
enkleste. 

• Oppmøte etter påminnelsesbrev er tilsvarende for kvinner som får 
tilbud om HPV-test, som de som får påminnelse om cytologi 

• Få reserverer seg mot HPV-test (0.1%) 

• Randomisert og kontrollert innføring gir muligheter til å gi 
tilbakemeldinger til  laboratoriene underveis (ulike cytologisk 
diagnoser hos de ulike laboratoriene  og 
inklusjons/eksklusjonskriterier) 

• Opplever en økning i antall kolposkopier og biopsier (som forventet) 

 



Evaluering av prosjektet 

 
 

 

 

 

 

2016 2017-18 2019 

Informasjonsakseptansen Antall tilfeller av CIN2+ 
etter første 
screeningrunde 

Implementeringen 
avsluttes 

Oppmøtefrekvensen Antall tilfeller av 
livmorhalskreftrelatert 
død 

Kreftregisteret ferdigstiller 
en sluttrapport med 
anbefaling for eller imot 

Prøveresultater Forekomst av 
livmorhalskreft etter 
første screeningrunde 

Rapporten oversendes 
Styringsgruppen i 
Helsedirektoratet 
 

Erfaringene i 
laboratoriene 

Erfaringer i Kreftregisteret 



Tiltak for å få yngre kvinner til å ta prøver 
- forekomsten av livmorhalskreft blant disse har økt med 25 % 

https://www.facebook.com/kreftsjekken 

http://kreftregisteret.no/Global/Cancer%20i
n%20Norway/2014/Special_Issue.pdf 

 

Screeningprogrammene er på                         

              Facebook 

FightHPV er et spill som utvikles nå for å øke 

kunnskapen om HPV og få kvinner til å ta en 

celleprøve. 

https://www.facebook.com/kreftsjekken
http://kreftregisteret.no/Global/Cancer in Norway/2014/Special_Issue.pdf
http://kreftregisteret.no/Global/Cancer in Norway/2014/Special_Issue.pdf


                          Takk for meg  


