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Kompetansekrav til bioingeniører i Livmorhalsprogrammet

3. 
Selvstendig 

cytologi-
screener

2. Screene 1000 
cervixprøver

med 
supervisjon og 

bestå  en intern 
test 

1. Autorisert 
bioingeniør

Gjennomføre et 
strukturert 
opplærings-

program

4. Etter minimum 
ett år med 

selvstendig 
screening kan man 

delta på 
obligatorisk 

Videreutdanning 
(30 sp) NTNU
1. kull: 1990

Delta regelmessig 
på faglige møter 
og kurs i regi av 
Norsk Forening 

for Klinisk 
cytologi og 

kongresser arr. av 
bl.a. EFCS eller 

IAC 

Illustrasjonsfoto, Institutt for bioingeniørfag, 
Fakultet for naturvitenskap, NTNU 

Etter Videre-
utdanning 
skal man 
delta på 

Oppdaterings-
kurs i cervix-

cytologi og HPV 
hvert 3-4 år

1. gang: 1997

Opprettholde 
den faglige 

kompetansen 
med kjennskap 
til algoritmene 

og betydning av 
HPV-testing

Kvalitetsmanual 7.5
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CELLEPRØVEN

Screening og 

HPV-testing
Automatisert plattform. 
Analysesvar direkte til svarbildet 
i LiS. Kontroll av prøvehistorikk 
og kliniske opplysninger.
Manuell sortering av prøver til 
cytologisk preparering

ThinPrep 5000Gemini fargemaskin

Kontroll av ID og rekvirentopplysninger
Registrering i LIS – prøven får unikt labnummer
Sortering av prøver til cytologi og/eller HPV
avhengig av årsak til prøvetaking

Kontroll av prøvehistorikk og kliniske funn
Ta evt. frem tidligere prøver avhengig av 
funn eller tidligere funn.

Screene og vurdere prøven. Besvare 
normale og uegnede prøver og anbefale 
når neste prøve skal tas.

NB. Utvalgte 
cytologiscrenere ved seksjon 
cytologi, St. Olavs Hospital 
har utført HPV-testing som 
triage siden 2005 og som 
primærscreening siden 2015

NB. Cytologiscreenerne
primærscreener også annen 
cytologi  som urin, serøse 
væsker, thyreoidea etc.
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Cytologiscreening: Leting og vurdering i dyp 
konsentrasjon

Screeningforstørrelse: 10 x objektiv

Høygradige celleforandringer = HSIL 
forstadium til kreft

Bruker 40 x objektiv for å studere detaljer 
og bestemme diagnose

Det er gjennomsnittlig 50 000 celler i et preparat 
med ca. 120 synsfelt som vist på bildet. Alle celler 
skal vurderes og de unormale cellene er som regel i 
fåtall og man må lete godt.
En screeningprøve tar gjennomsnittlig  5 minutter 

å mikroskopere. Andre prøver tar lengre tid.

I tillegg brukes det tid til tolkning av prøvehistorikk 
og kliniske funn for å kunne anbefale når neste 
prøve skal tas eller be rekvirent bestemme videre 
oppfølging

Bioingeniørene har delegert 
legeoppgave med å besvare normale 
og uegnede celleprøver.

Ved funn av unormale celler, merkes 
disse av på glasset og bioingeniøren 
gir et diagnoseforslag til patolog



Klassifisering av dokument: Åpen

Cytologisk diagnostikk

Bioingeniøren 6, 2015 

CYTOLOGI

Dette er klassiske eksempel på disse diagnosene, 
men slik er det slett ikke alltid.
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En cytologiscreener
• Er bevisst sin rolle i Livmorhalsprogrammet

• Vet at hen kan gjøre feil ved å feiltolke unormale celler eller overse celler 
ved screening, noe som kan ha fatale konsekvenser. Det er ei tung bør.

– De viktigste årsakene til feil i cytologisk diagnostikk er  1) få unormale celler   2) 
neoplastiske celler som ligner benigne/reaktive celler  eller 3) Hen er ikke 
konsentrert nok under screening/ vurdering.

• Til tross for dette, så elsker cytologiscreeneren jobben sin, fordi hen vet at 
man kan redde de fleste ved å finne forstadiene. 

• Cytologiscreeneren jobber kontinuerlig for å lære av feil, men metoden har, 
til tross for mange kvalitetskontroller, en sensitivitet på ca. 70 % for å finne 
CIN2+ med en enkelt celleprøve. 

• Cytologi som screeningmetode har sin begrensning og kan man da 
forvente at denne metoden skal finne alle med økt risiko for utvikling av 
livmorhalskreft?

• Nå er primær HPV-testing innført som screeningmetode for kvinner 34 – 69 
år nettopp for å øke sensitiviteten for CIN 2 +, men fortsatt er det behov for 
cytologi i triage og for unge kvinner.

• Dessuten er ingen tester 100 %. Det er kombinasjonen av ulike tester og 
vurderinger som finner de kvinnene som trenger behandling. Det aller 
viktigste er at kvinnene møter opp til prøvetaking.
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Etter innføring av primær HPV screening har tolkning av 
prøvehistorikk og kliniske funn og anbefaling om når neste 
prøve skal tas, blitt mer komplisert  

• Etter at laboratoriene fikk tilgang til Kreftregisterets komplette prøvehistorikk, som 
er en forutsetning for å kunne risikostratifisere kvinnen, har cytologiscreeneren fått 
mesteparten av denne oppgaven også. 

• Dette er krevende og vi forstår at almennlegene ikke vil ha den oppgaven nå, men er 
det riktig i fremtiden?

Viktigste spørsmål:
1.   Er årsak til prøvetaking screening, oppfølging eller er kvinnen behandlet for CIN2+?
2.   Har kvinnen relevante kliniske funn, som unormal blødning eller kolposkopiske funn?
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Genius Digital Diagnostics System 

30 bilder i et galleri sortert etter:  

• Rad 1-3: Diagnostiske plateepitelceller 

• Rad 4: Grupper

• Rad 5: Mikroorganismer

Systemet lanseres på markedet i disse dager.

Systemet skanner preparatet på 14 nivå og legger sammen bildene, slik at lagringsplassen 
blir mindre. Artificial intelligence(AI) plukker ut de mest interessante cellene som 
presenteres digitalt. Systemet er validert for å bare bruke disse bildene for å stille diagnose, 
men man kan få frem flere bilder ved å trykke på en rute. Systemet er tilpasset ThinPrep
væskebasert metode.

Med dette systemet trenger ikke cytologiscreeneren å bruke tid på den nitidige letingen etter 
unormale celler i hele preparatet og kan konsentrere seg om vurderingen av cellene. 
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Kandidater og forelesere ved Videreutdanning i klinisk cytologi 2021
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