Referat fra møte i Faglig Rådgivningsgruppe for
Livmorhalsprogrammet (RG)
Tid: 15.12.2020, kl. 13 – 14.45
Sted: Skypemøte
Tilstede:
Rådgivningsgruppen
Anne Fosaas AF
Ane Cecilie Munk ACM
Gunn Fallås Dahl GFD
Ranja Christiansen RC
Signe Opdahl SO
Christine M. Jonassen CMJ (Leder)
Øyvind Rolland ØR (1 time)
Emilius Adrianus Maria Janssen EAMJ
Mona Hansen MH
Agnes Kathrine Lie AKL
Kari Løvendal Mogstad KLM
Pavla Sustova PS
Hans-Johnny Schelderup HJSN (til kl. 14)

Sekretariat
Ameli Trope AT
Gry Baadstrand Skare GBS
Birgit Engesæter BIEG
Linn Fenna Groeneveld LIGD
Kjersti Marie Lyche KMLY
Kreftregisteret
Observatør

Fravær
Irene Kraus Christiansen
Eksterne
Sveinung Sørbye Wergeland (invitert
men ønsket ikke å møte)

Forkortelser:
Orientering: Markeres med (O) i referatet. Dette er saker det ble informert om på møtet, men
som ikke ble diskutert.
Diskusjon: Markeres med (D) i referatet. Dette er saker som ble diskutert, men ikke
nødvendigvis avgjort på møtet.
Vedtak: Markeres med (V) i referatet. Dette er saker som ble vedtatt på møtet.

Referat
Møteleder Christine M. Jonassen ønsker velkommen til Rådgivningsgruppemøte over Skype
15.12.2020

Sak 50/2020

Spørsmål rundt PreTect-testen (D)
Det ble stilt spørsmål rundt hvem som kan veilede
Rådgivningsgruppen med juridiske spørsmål relatert til PreTecttesten. Kan screeningprøver sendes til testing utenfor det nasjonale
screeningprogrammet uten å informere kvinnene? Det savnes en
evidensbasert vurdering av innføringen av en ny test. Det blir feil å
kalle testen en kvalitetssikring, når bruken av den blir mer som å kjøre
et parallelt screeningprogram. AT og CMJ fortsetter å utforme et brev
til UNN.

Sak 51/2020

Oppdrag fra Helsedirektoratet til Rådgivningsgruppen:
Kvalitetssikring av programmet (D)
Styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet har gitt
Rådgivningsgruppen følgende oppdrag:
-

Hvordan kan Livmorhalsprogrammet på best mulig måte
kvalitetssikres?
o Ulike tiltak bes foreslått og begrunnes
Er HPV-testing egnet metode for å kvalitetssikre celleprøver
av kvinner under 34 år?

Rådgivningsgruppen bes også om å utarbeide forslag til hvilke krav
som skal stilles til de metoder som foreslås brukt i kvalitetssikring av
livmorhalsscreening. Fristen for tilbakemelding om forventet tidsbruk
til arbeidet er satt til 1 februar 2021.
Rådgivningsgruppen setter opp et møte 19. januar 2021 for å fordele
oppgavene relatert til oppdraget i grupper. En utfordring med
oppdraget er at det vil bli svært tidkrevende for representantene, som
allerede har fulle stillinger i tillegg til vervet i Rådgivningsgruppen.
Sak 52/2020

Multidisiplinære møter med Ullevål (O)

AT og AKL har hatt møte om hvordan man kan gjennomføre
multidisiplinære (MDT) møter med Ullevål sykehus . Det er ønskelig at
en slik prosess kan beskrives et sted i Kvalitetsmanualen.
Sak 53/2020

Oversikt over uoppdagede/oversette krefttilfeller blant
screeningprøver (D)
Med tanke på kvalitetssikring av screeningprøver av kvinner under 34
år med HPV-test, hadde det vært interessant å se en oversikt over
antall krefttilfeller, inkludert stadium som ikke har blitt oppdaget/har
blitt oversett blant screeningprøver per laboratorium og forsøke å
kartlegge årsaken til dette. Det hadde vært interessant å se på
informasjon om tidligere prøvehistorikk over antall normale/benigne
cytologier, symptomer og hvilken type karsinom i den forbindelse. Det
oppstår spørsmål rundt hvordan man evt. skal gå fram for å publisere
tallene. Dette må undersøkes nærmere.
Om man skal senke aldersgrensen på HPV-primærscreening, på lik
linje med andre europeiske land, må det gjøres en folkeopplysning om
at det er veldig vanlig å ha en HPV-infeksjon.

