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Statistikk 2019 

• Screeningpopulasjon i Norge: 1,5 mill. kvinner (25-69år) 

• Antall analyser 2019: 

– 410 137 cytologianalyser (derav 18 665 oppfølgningsprøver)  

– 164 107 HPV analyser 

–   41 636 histologiske analyser 

–     7 354 koniseringer  

–        368 cervixkarsinomer 

              Årsrapport Livmorhalsprogrammet 2019 



• 16 cytologilaboratorier og 14 laboratorier utført HPV analyser i 
screening (inklusive to private) 

• 3/16 laboratorier har < 15 000 cervix cytologier per år (minste krav ifølge 
Kvalitetsmanualen for Livmorhalsprogrammet) 

• 12/16 cytologilaboratorier har < 25 000 cervix cytologier per år 
•  8/16 cytologilaboratorier og 9/14 HPV laboratorier er akkreditert  

 
 
 
 
 

    Årsrapport Livmorhalsprogrammet 2019 
    https://akkreditert.no/akkrediterte-organisasjoner 



• Implementering av HPV vaksine i 2009 og nasjonal HPV 
primærscreening fra 2019 vil føre til en stor reduksjon i antall 
cervixcytologier 

• For å opprettholde kompetanse og cytologivolum anbefalte 
et faglig panel i 2013 en betydelig reduksjon i antall 
cytologilaboratorier; ned mot 4-5 over en 10 års periode Gruppe 
Fremtid, 2013, HDir 

• Kun Helse Sør-Øst har vedtatt en sentralisering av 
cervixcytologi og HPV diagnostikken før oppstart av HPV 
primærscreening; fra 10 til tre laboratorier (OUS, Ahus og SØ) 
Styrevedtak 085/17, HSØ               
 
 
 

      



Utfordringer for patologilaboratoriene 

• Cytologi og HPV: 
– Hvordan håndtere det økende prøvevolum når diagnostikken 

sentraliseres? 
– Rekruttering; hva skal screenere gjøre når cytologivolumet reduseres eller 

sentraliseres og nye molekylære metoder tar over som triage?  
– Non vaginal cytologi skal ikke sentraliseres – hvordan opprettholde kvalitet 

og robuste fagmiljøer når cervixcytologi forsvinner? 
 
 

 
      



• Histologilaboratorier: 
– HPV primærscreening generer økt prøvevolum 

• Økt antall cervixbiopsier og utskrap 
• Økt antall koniseringer og hysterektomier 
• Økt antall immunhistokjemiske analyser 

– Behov for bedre diagnostikk av forstadier for å unngå overbehandling  
• Nye biomarkører for bedre risikostratifisering 
• Subspesialisering av patologene  

 

 
 

      



Int J Cancer: 145, 2629-38 (2019) 
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Årsaker til økende forekomst av koniseringer 

• Bedre registrering  

• Endrete seksualvaner og økt forekomst av HPV infeksjoner gir 
økt forekomst av høygradige celleforandringer som må 
behandles 

• Økende forekomst av diagnostiske koniseringer ? 
– I 2019 hadde 7% av koniserte kvinnene persisterende HPV før 

behandling, normal/uegnet/lavgradig cytologi og normal/lavgradig 
preoperativ histologi. Kon viste ingen funn eller CIN 1 

              Birgit Engesæter, Kreftregisteret 



66% av cervixca påvises hos kvinner som ikke deltar i 
Livmorhalsprogrammet.  
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Nær tredobling av antall 
tilfeller livmorhalskreft blant 
kvinner < 30år siden 1953. 
Gravdal et al. BMC Women’s Health 2021 



Oppsummering 

• Innføring av HPV primærscreening påfører økt arbeidsmengde 
for patologilaboratoriene 

– Genererer økt antall biopsier, koniseringer og hysterektomier 

– Helse Sør-Øst sentraliserer nå cytologi- og HPV diagnostikken fra 10 
til 3 laboratorier (SØ, Ahus og OUS) og innfører nye plattformer for 
automatisert cytologiscreening og utvidet HPV genotyping for bedre 
risikostratifisering av kvinner med positiv HPV test 

 



• HPV vaksinasjon, self-sampling og nye biomarkører vil på sikt medføre 
reduksjon i antall celleprøver som skal mikroskoperes. 

• For å opprettholde kompetanse i cervixcytologi og etablere robuste 
fagmiljøer med tilstrekkelig forskningskompetanse, er det nødvendig 
med ytterligere sentralisering i de øvrige helseregionene. 

• Automatisert cytologiscreening bør innføres nasjonalt; gir bedre 
logistikk og økt kvalitetssikring Rebolj et al, BMJ 2015  

• Patologilaboratoriene må bygge opp forskningskompetanse og kunne 
evaluere nye biomarkører for bedre risikostratifisering av kvinner med 
positiv HPV test og biopsier med CIN 1-2.   


