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Fast forward til 2021..



Cytologi i primærscreening vrs HPV 
primærscreening



70% bedre beskyttelse mot livmorhalskreft ved 
HPV-basert versus cytologibasert screening

Ronco et al., Lancet 2014

The rate ratio was 0·30 

(0·15–0·60)
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Retningslinjer, algoritmer, flytskjema



HPV i primærscreening og utfordringer

• Flytskjema fungerer ypperlig for pasienter 
som passer inn. 



HPV-stigespillet

• Men hva gjør vi med pasientene som ikke passer inn i flytskjema? 
Dersom du rykker tilbake til start – hva da? 



Eksempler på utfordringer i vår hverdag



Risiko for CIN3+ ved høyrisiko HPV persistens

Kjær et al., JNCI 2010

3,0%

47,4%



Sand FL et al Risk of CIN3 or worse with persistence of 13 individual oncogenic HPV types. 

Int Journal of Cancer 2019

Risiko for CIN3+ ved hrHPV persistens

HPV16
43.7%



Veileder i gynekologisk onkologi (2021)

«Ved vedvarende normal cytologi, representativ for kjertelvev, men 
persisterende HPV positive prøver og representative normale 
biopsier: 

-Diagnostisk konisering bør unngås, så lenge det foreligger TZ type 1 
eller 2 og normale funn ved kolposkopi. 

-Ved TZ3 blir det individuell vurdering, under forutsetning av 
representativt cervikalt utskrap. 

-Kvinnen kontrolleres først og fremst med cytologi og HPV test, evt. nye 
biopsier/utskrap, etter risikoprofil.»



Krav til gynekologen

• Kolposkopikompetanse. 

• Kunne gjøre en individuell vurdering av hver enkelt pasient. 

• HPV og celleforandringer-historikken samt risikoprofil har en 
avgjørende plass i videre håndtering av pasienten. 



Krav til utstyret

• Utskrap hos pasienter med transformasjonssone type 3 – har 
klinikken/praksisen skarpt nok utstyr? 



Krav til kommunikasjon/logistikk

• Tettere samarbeid med patologisk avdeling. Spesielt ved diskrepans 
mellom kolposkopifunn og histologi. Multidisiplinære møter (MDT).

• Forum for diskusjon innad i avdelingen. 

• Kommunikasjon mellom fagmiljøene.  



Erfaringer fra HPV primærscreening så langt?

• Pilot i Trondheim der HPV-primærscreening ble innført i 2015. 

• Betydelig økning i antall kolposkopier/biopsier og koniseringer. 

• HVP 16 og 18 er høyrisiko – obs på disse pasientene. 



Konklusjon – persisterende HPV og oppfølging

• Ingen konsensus hverken nasjonalt eller internasjonalt på hvordan disse 
pasientene skal følges opp på lang sikt. 

• Individuell vurdering av hver pasient. Historikk/risikoprofil er avgjørende.

• Systematisk kolposkopiopplæring – allerede i gang! 

• Ressurspersoner i fagmiljøet. Egne dysplasi-poliklinikker. 

• Samarbeid og dialog. 



Konklusjon

Pixtastock.com



Takk for oppmerksomheten! 


