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I denne auditen har normale, uegnet eller lavgradig cytologi-resultat fem år forut for 
livmorhalskreft-diagnose blitt vurdert på nytt internt av laboratoriet som diagnostiserte 
cytologien, samt av en ekstern audit-gruppe. Alle cytologiseksjonene som hadde 
cervixcytologisk diagnostikk ble invitert til å delta i audit. Hensikten med både lokal og 
ekstern audit er kvalitetssikring og læring. To spørsmål var sentrale i evalueringen:  

• Blir signifikante funn oversett eller feiltolket? 
• Har den tekniske kvaliteten på cytologien vært tilfredsstillende?  

 
Auditen er viktig for Livmorhalsprogrammet for å se om det er signifikante forskjeller i 
vurderingen av cervixcytologiske preparater mellom laboratoriene. Ekstern audit vil kunne 
avdekke dette. Ekstern audit gir dessuten oversikt/tidslinje om og når en kvinne har prøver 
ved ulike laboratorier. 
 
Kohort inkludert i auditen 
I årene 2016 og 2017 ble det registrert 701 karsinomer i livmorhalsen (hhv. 369 og 332 
diagnostisert i 2016 og 2017). Av disse hadde 339 kvinner cytologiske prøver inntil 5 år før 
diagnosen der det ikke var funnet biopsitrengende forandringer, dvs uegnet, normal, ASC-US 

eller LSIL resultat (UNAL), tabell 1. Det var 229 plateepitelkarsinomer, 94 adenokarsinomer og 
16 karsinomer av andre typer. Det var ønsket at alle væskebaserte prøver tatt inntil fem år 
før kreftdiagnosen fra disse 339 kvinnene ble inkludert i auditen, men bare prøver fra 151 
kvinner ble vurdert. Det skyldes at flere laboratorier ikke leverte prøver. Totalt ble 219 av 
588 mulige prøver sett på både lokalt og av audit-gruppen. 43 prøver ble bare vurdert lokalt, 
og 23 ble bare vurdert eksternt.  
 
Tabell 1. Antall krefttilfeller med diagnose uegnet, normal, ASC-US eller LSIL resultat (UNAL) 

inntil 5 år før kreftdiagnosen, antall cytologiske prøver registrert og antall prøver undersøkt 
både lokalt og av audit-gruppen.  

 Antall krefttilfeller 
med UNAL 

Antall UNAL prøver 
registrert 

Antall UNAL prøver 
undersøkt i audit 

SCC 229 394 146 

ACC 94 166 65 

Andre krefttilfeller 16 28 8 

Totalt  339 588 219 
 
Metode 

Hvert laboratorium fikk en liste fra Livmorhalsprogrammet over preparater som tilhørte 
deres diagnostikk. De ble bedt om å utføre audit lokalt og sende resultatene av denne til 
Livmorhalsprogrammet.  
Deretter skulle preparatene gjennomgå en ekstern audit uført av en gruppe bestående av to 
erfarne bioingeniører (Kristin Ebeltoft, OUS og Mette Kristin Pedersen, Ahus) og tre erfarne 
cytopatologer (Jannicke Berland, SUS, Sveinung Sørbye, UNN og Torill Sauer, Ahus). 
Preparater fra hver avdeling ble sett på av en lege og en bioingeniør i ekstern audit. Det 
avgjørende «skillet» var om prøven ble ansett for å ha forandringer som tilsier histologisk 
utredning eller ikke (ASC-H+). Dersom de to representantene fra audit-gruppen var uenige 
om resultatet, ble prøven sett på av en tredje ekstern person utenfor audit-gruppen. Det var 
som oftest en av screenerne ved cytologisk seksjon på Ahus, i alt fire ulike personer.  
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Alle resultater og kommentarer fra både lokal og ekstern audit ble registrert ved 
Livmorhalsprogrammet, som fikk data fra 16 laboratorier (tabell 2). Fra 11 avdelinger forelå 
resultater fra både lokal og ekstern audit, mens noen hadde sendt resultater bare fra lokal 
audit eller hadde bare sendt preparatene til ekstern audit. 
 
Tabell 2. Oversikt over hvilke laboratorier som har deltatt i lokal og/eller ekstern audit 

Lab navn Levert til ekstern audit Levert lokal audit 

OUS x   

Fûrst x x 

Haukeland   x 

St.Olavs x x 

Molde     

Unilabs     

Kalnes x x 

UNN x x 

Telemark x x 

Innlandet x x 

VestreViken x x 

Ålesund   x 

Nordland x x 

SUS     

Sørlandet x x 

Ahus x x 

Vestfold x x 

 
Sammenligning av lokal og ekstern audit med opprinnelig cytologisk diagnose 
 
Totalt ble 356 prøver vurdert i lokal audit (tabell 3). Av disse hadde 29,8 % av prøvene lik 
diagnose. 19,4 % av prøvene ble oppgradert til ASC-H+ (inkluderer AGUS+), de resterende 
fikk endret diagnose som ikke tilsa histologisk utredning (19,7%). Totalt ble 266 prøver 
vurdert i ekstern audit. Av disse fikk 27,9% samme diagnose som den opprinnelige. 59,0 % 
ble oppgradert til ASC-H+ og indikerte dermed histologisk utredning. Oppgradering til ASC-
H+ var betydelig høyere i ekstern audit i forhold til lokal regransking. 48 prøver ble av 
ekstern definert som vanskelig, dvs de to eksterne som vurderte prøvene kom ikke fram til 
samme resultat og en tredje person screenet prøven slik at det ble en «flertall» resultat.  47 
av prøvene er inkludert i tabell 3. 
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Tabell 3. Resultater av lokal og ekstern audit sammenlignet med opprinnelige diagnoser. 

 Totalt 
antall 
prøver 

Prøver med lik 
diagnose 

Diagnose 
endret til 
uegnet 

Diagnose endret 
fra 
normal/uegnet 
til cytologi 
oppfølging 

Diagnose endret 
fra UNAL til 
histologi 
utredning 

  # % # % # % # % 

Lokal 356* 106 29,8 17 4,8 70 19,7 69 19,4 

Ekstern 266** 74 27,9 13 4,9 18 6,8 157 59,0 
* 94 prøver er ikke undersøkt/besvart fordi de er: konvensjonell, hos NPR, mangler, er undersøkt, 
men ikke gitt diagnose 
** 1 prøve er definerte som vanskelig prøve, ekstern audit har ikke gitt diagnose, 3 prøver har audit 
nedgradert prøveresultat til normal. Data er ikke inkludert i tabellen 

 
I ekstern audit ble 59,0 % av diagnosene oppgradert til en mer alvorlig diagnose (tabell 3).  
Dette var 35 (16 %) flere prøver enn lokal audit som oppgraderte 41,5 % (tabell 4 og 5). I en 
tilsvarende audit av prøver fra år 2000, var tilsvarende funn hhv. 57 % og 51 %. (ref. Anna 
M. Bofin et al. Papanicolaou Smear History in Women With Low-Grade Cytology Before 
Cervical Cancer Diagnosis. Cancer Cytopathology, Volume 111, Issue 4, pages 210–216, 25. 
August 2007). 
 
Ved direkte sammenligning av diagnosene i lokal og ekstern audit ser man at diagnosen er 
lik i 61,2 % av prøvene (tabell 6). Ekstern audit oppgraderte 126 av 219 prøver til ASC-H+ 
(tabell 4), mens lokal audit oppgraderte 91 av 219 (tabell 5). 
Ekstern 
 
Tabell 4. Diagnoser etter ekstern audit versus originale morfologi diagnoser. 

 Original morfologi 
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Uegnet Normal ASCUS/LSIL Total 

# % # % # % # % 

Uegnet 9 50,0 8 5,7 2 3,3 19 8,7 

Normal 2 11,1 42 29,8 5 8,3 49 22,4 

ASCUS/LSIL 0 0,0 15 10,6 10 16,7 25 11,4 

ASC-H+ 7 39,9 76 53,9 43 71,0 126 57,5 

Total 18 100,0 141 100,0 60 100,0 219 100,0 

 
 
Tabell 5. Diagnoser etter lokal audit versus originale morfologi diagnoser. 

 Original morfologi 

Uegnet Normal ASCUS/LSIL Total 
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 # % # % # % # % 

Uegnet 9 50,0 13 9,2 1 1,7 23 10,5 

Normal 1 5,6 54 38,3 2 3,3 57 26,0 

ASCUS/LSIL 1 5,6 24 17,0 23 38,3 48 21,9 

ASC-H+ 7 38,9 50 35,5 34 56,7 91 41,6 

Total 18 100,0 141 100,0 60 100,0 219 100,0 
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Tabell 6. Lokale audit diagnoser versus eksterne audit diagnoser  
 Morfologi etter lokal audit 

Uegnet Normal ASCUS/LSIL ASC-H+ Total 

M
o

rf
o

lo
gi

 e
tt

er
 

ek
st

e
rn

 a
u

d
it

  % # % # # % # % #  

Uegnet 11 57,9 3 15,8 1 5,3 4 21,1 19 100,0 

Normal 6 12,2 32 65,3 8 16,3 3 6,1 49 100,0 

ASCUS/LSIL 2 8,0 6 24,0 12 48,0 5 20,0 25 100,0 

ASC-H+ 4 3,2 16 12,7 27 21,4 79 62,7 126 100,0 

Total 23 10,5 57 26,6 48 21,9 91 41,6 219 100,0 

 
Adenokarsinomene 
Screeningprogrammet retter seg i stor grad mot forandringer i plateepitelet. Atypier og in 
situ/invasive adenokarsinomer og andre sjeldne typer forekommer i < 0,3 % av cytologiske 
prøver (Årsrapporten for Livmorhalsprogrammet 2019). Atypier som ikke fyller kriteriene for 
ACIS er relativt vage, og differensialdiagnosen overfor reaktivt sylinderepitel kan være en 
utfordring. Et ubesvart spørsmål er hvor mange av adenokarsinomene mister vi fordi det 
ikke er atypiske celler i preparatet og hvor mange har «noe» på audit. Adenokarsinomene 
utgjorde 65 (29,7 %) av 219 karsinomer. I alt 39 (60%) av 65 prøver ble oppgradert til ASC-
H+ (tabell 7). Audit diagnostiserte «noe» i sylinderepitelet i 26 (41,2%) av disse: 7 som ACIS, 
2 som ACC, 9 som AGUS, 7 som AGUS +HSIL/ASC-H og 1 som AGUS/normal. De resterende 
var diagnostisert som ASC-H/HSIL. 
 
Tabell 7.  Diagnoser etter ekstern audit versus originale morfologi diagnoser for 
adenokarsinom-tilfellene.  

Ekstern Uegnet Normal ASCUS/LSIL Total 

Uegnet 4 1 0 5 

Normal 1 12 1 14 

ASCUS/LSIL 0 6 1 7 

ASC-H+ 2 22 15 39 

Total 7 41 17 65 

 
Teknisk kvalitet på prøvene 
Teknisk dårlig kvalitet på preparering av prøvene ble bemerket i 48 (8,1%) av589 prøver, 
mens dårlig fargekvalitet ble bemerket i 59 (10,0%) av589 prøvene. 38 av de 59 prøvene 
hadde også lite cellemateriale på glasset. 
Signifikant blodtilblanding i prøven ble bemerket i 86 (14,6%), debris i 39 (6,6%) og 
betennelsesceller i 69 (11,7% av de 589 prøvene). Tumordiatese ble bemerket i tre prøver. 
 
Konklusjon 

1. Resultater av lokal og ekstern audit i forhold til original cytologisk diagnose 
a. Omtrent halvparten av prøvene ble vurdert til å ha biopsitrengende funn ved 

audit 
b. Ekstern audit oppgraderte til ASC-H+ oftere enn lokal audit (57,5 % vs. 41,5 

%) 
 

2. Lokal versus ekstern audit 
a. Enighet om audit diagnose i 61,5 % av prøvene 
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b. Diskrepans om oppgradering til ASC-H+ i 35 kasus (35/126 = 27,8 % av 
oppgraderte prøver sett både lokalt og eksternt) 

3. Divergens i diagnose ved ekstern audit 
a. I 18 % av tilfellene divergerte de to eksterne audit personene. Den eksterne 

audit gruppen anbefaler at disse ikke revideres, men at divergensen 
dokumenteres 

b. Ca. halvparten hadde tilleggskommentarer vedrørende teknisk kvalitet på 
prøven 

c. Årsaken til divergens i vurderingen skyldes både tekniske faktorer og 
vurdering av cytologiske kriterier 

4. Adenokarsinomene 
a. 60 % av prøvene fra kvinner med adenokarsinom ble oppgradert til ASC-H+ 
b. I 2/3 av disse diagnostierte (ekstern) audit «noe» i sylinderepitelet  

5. Tekniske og andre faktorer som kan påvirke vurderingen  
a. Ca 10 % av prøvene ble vurdert til å være teknisk dårlige (farge/preparering) 
b. Forstyrrende tilblanding av blod, debris og betennelse sees i noen av prøvene  
c. Tumordiatese sees knapt 


