Årsrapport 2011 fra Faglig Rådgivningsgruppe for
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Mandat:
http://www.kreftregisteret.no/no/Forebyggende/Masseundersokelsen-mot-livmorhalskreft/FagligRadgivningsgruppe/

Medlemmer 2011:
Tone Bjørge, Norsk forening for epidemiologi (leder)
Elise Klouman, Norsk forening for allmennmedisin
Astrid Gjelseth, Anne Fosaas fra desember 2011, Bioingeniørfaglig institutt
Ying Chen, Den norske patologforening
Maj Liv Eide, Bioingeniørutdanningen, videreutdanning i cytologi
Knut Hordnes, Norsk gynekologisk forening
Bjørn Hagen, Rita Steen, fra oktober 2011, Norsk forum for gynekologisk onkologi,
Martin Steinbakk, Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
Christine M. Jonassen, Nasjonalt referanselaboratorium for HPV
Jannicke Berland, Norsk forening for klinisk cytologi
Kreftregisteret er sekretariat

Det ble avholdt fire møter i 2011:
2. februar, 8. juni, 7. september og 7. desember

Medlemmer som sluttet i 2011:
Bjørn Hagen, Norsk forum for gynekologisk onkologi
Astrid Gjelseth, Bioingeniørfaglig institutt

Nye medlemmer i 2011:
Rita Steen, Norsk forum for gynekologisk onkologi
Anne Fosaas, Bioingeniørfaglig institutt

Orienteringer:
Kreftregisteret fikk ny direktør i januar 2011:
Giske Ursin tiltrådte som Kreftregisterets direktør 5. januar 2011, og ble presentert på møtet 2. februar.

Omorganisering av screeningavdelingen:
Screeningavdelingen ble lagt ned med virkning fra 1.7.2011. Avdelingen ble delt inn i satellitter som
ligger direkte under direktøren. Navnet på satellitten som driver livmorhalsprogrammet er: Seksjon for
livmorhalsscreening. Leder for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft sa opp sin stilling. Gry
Baadstrand Skare ble konstituert som leder fra 1.9.2011.
Stefan Lønnberg som holder på med sin doktorgrad på det finske screeningprogrammet, begynner som
ny leder medio april 2012.

Årsrapport for Rådgivningsgruppen 2011
Lagring av data fra kvinner utenom screeningalder:
Diskusjonen rundt lovligheten av lagring av data fra kvinner utenom screeningalder ble tatt opp med
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). HOD støttet Kreftregisterets tolkning om at også kvinner
utenom screeningalder bør kunne tolkes som ”deltakere” i screening.

”Gruppe fremtid”
”Gruppe fremtid” ble nedsatt av Styringsgruppen (SG) for å se på laboratoriefunksjoner og kvalitet i
laboratoriene. En rapport ble oversendt SG i Helsedirektoratet (Hdir) for behandling til møtet 22.6.11.
Rapporten er nå godkjent og offentliggjort. Denne rapporten vil behandles i RG på møtet 6.2.12.

Equalis (http://www.equalis.se/sv/start.aspx).
Dette er et kvalitetsprogram som blant annet retter seg mot bioingeniører og leger som jobber med
gynekologisk cytologi i screening. Programmet styres av en ekspertgruppe i Uppsala. I Sverige gir denne
gruppen råd til myndighetene. Stavanger universitetssykehus og St. Olav universitetssykehus planlegger
å prøve ut programmet. Erfaringene vil deretter formidles til de andre laboratoriene i Norge.

Saker som har vært til behandling:
Resultater fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft:
Det vises til Årsrapport fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft for 2008. Link:
http://www.kreftregisteret.no/Global/Publikasjoner%20og%20rapporter/Livmorhalskreft/%c3%85rsrap
port_cervix2008.pdf
Årsrapporten for 2009 og 2010 vil komme i en forkortet utgave pga. Datatilsynets (DT) vedtak om
sletting av negative funn.

Cytologi-, histologi- og HPV-registrene 2010:
Oversikt over laboratorieresultater fra 2010 og trender fra 2002-2010 for cytologi, histologi og HPV ble
presentert. Resultatene var ikke koblet til personnummer. Pga. DT sitt vedtak kan det ikke gjøres
beregninger av dekningsgrad, siden dette krever personidentifisering av negative funn.
Rådgivningsgruppen (RG) diskuterte resultatene og kom med innspill. Resultatene og innspillene fra RG
sendes til alle de involverte laboratoriene. Det ble uttrykt bekymring for at resultatene ikke nådde de
rette personene på laboratoriene.
Internasjonale studier viser at antall uegnede prøver går ned ved innføring av væskebasert cytologi.
Resultatene fra norske laboratorier som har innført væskebasert cytologi, viser motsatt trend, dvs. at
antall uegnede prøver har økt. Årsaken kan ligge i selve prøvetakingen, intra-laboratorielle forhold, eller
i kodingspraksis, men kan også skyldes andre forhold. Det bes spesifikt om tilbakemelding fra de aktuelle
laboratoriene på dette punktet.
RG ba sekretariatet spesielt fremheve problemstillinger knyttet til resultater for kvinner med diagnosene
”dysplasi UNS” og ”sannsynlig malign” når det sendes rapporter og tilbakemeldinger til laboratoriene.
Eksempelvis: Hvor mange kvinner med diagnosene ”dysplasi UNS” og ”sannsynlig malign” får oppfølging
og behandling? Hva er resultatene for evt. oppfølging og behandling? Hvordan kommuniserer patolog
og gynekolog i disse tilfellene?
Tilbakemeldinger fra laboratoriene blir behandlet i RG 6.2.2012.
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CIN-registeret 2010
Gjennomgang av resultatene i CIN-registeret behandles i 2012. Kreftregisteret sendte ut resultatene
til sykehusene, men presiserte at resultatene ikke var gjennomgått i RG.
Resultatene behandles av RG 6.2.2012.

Oppfølging av kvinner med alvorlige celleforandringer
Kreftregisteret følger opp kvinner med alvorlige celleforandringer der oppfølgingsprøve mangler i
Kreftregisterets database. En oversikt sendes først til laboratoriet som har anbefalt histologisk
oppfølging. Om lag 65 % av forespørslene sendes videre til rekvirent. Seks % av disse sendes legene to
ganger. I vel 30 % av tilfellene er det glipp i innkallingen fra kvinnens lege, mens ca. 15 % av kvinnene er
forsøkt innkalt en eller flere ganger. Ved andre gangs purring blir det tatt prøve av ca. 23 % av kvinnene.
Dersom det fortsatt ikke registreres prøve har Kreftregisteret sendt legen et personlig brev eller tatt
kontakt per telefon. En av disse kvinnene er i dag registrert med livmorhalskreft. Det viser seg at enkelte
leger er gjengangere.
RG anbefalte Kreftregisteret å legge inn i brevteksten at leger som ikke svarer på gjentatte henvendelser
vil bli meldt til Fylkeslegen.

Datatilsynets (DT) vedtak
Kreftregisteret mottok endelig vedtak fra DT 20.4.2011.
Kreftregisteret ble pålagt å sende ut et informasjonsbrev til alle kvinner som har personidentifiserbare
resultater fra minst én negativ prøve i screeningdatabasen (ca. 1,5 mill. kvinner) innen 1.10.2011. Videre
skal samtykke fra de samme kvinnene innhentes innen 1.4.2014.
RG gjorde en henvendelse til HOD hvor de redegjorde for sitt syn i saken.

Utsendelse av informasjonsbrev til 1,5 mill kvinner
I juni 2011, i forkant av utsendelsene av 1,5 mill. informasjonsbrev ble det gjennomført en pilot. Brev ble
sendt ut til 5 000 kvinner. Piloten skulle vise hvordan kvinnene oppfattet teksten og hvor mange
tilbakemeldinger i form av e-poster, telefoner, brev og returer på grunn av feil i adresse Kreftregisteret
kunne forvente.
I september 2011 ble det sendt ut 1 531 942 brev. Ca. 24 600 brev har kommet i retur som følge av feil i
adresse/ukjent adresse. Ca. 14 000 av disse brevene er sendt ut på nytt. De resterende vurderes sendt
ut på nytt over jul.
Kreftlinjen som var kontakttelefon for kvinnene, hadde per 14.11.11 mottatt 5 089 telefoner.
Kreftregisteret har mottatt ca. 860 e-poster og ca. 1 650 brev. Alle brev og e-poster som krevde svar, er
besvart per dags dato (6.12.11).
2 181 kvinner har (per 6.12.11) reservert seg mot lagring av personopplysninger knyttet til negative
funn, 2 636 kvinner har samtykket til lagring.
Teksten i brevet som sier at kvinner som reserverer seg ikke lenger vil få brev fra Kreftregisteret skapte
engasjement i enkelte miljøer. Kreftregisterets direktør ble meldt til Rådet for legeetikk. Kreftregisteret
har i ettertid sett at formulering var uheldig og at vil burde vært byttet ut med kan. Slik programmet er
bygd opp i dag er det ikke mulig å sende brev til kvinner som har reservert seg.
I januar 2012 vil Kreftregisteret i samarbeid med personvernombud Heidi Thorstensen kontakte DT og
høre om muligheten for å benytte alle data til kvalitetssikring. Dersom Kreftregisteret må innhente
samtykke fra drøyt 1,5 mill. kvinner vil dette være en langt større utgift enn utsendelse av
informasjonsbrevet.
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Ny kreftregisterforskrift:
Forslag til ny kreftregisterforskrift ble sendt ut på høring 21.12.2011 med høringsfrist tre måneder.
Forslaget inneholder reservasjonsrett fram i tid, men det må fortsatt innhentes samtykke for historiske
data. Kreftregisteret ønsker råd fra RG om samtykke bør innhentes og forslag til mulige piloter.

Kvalitetsmanual
Arbeidet med Kvalitetsmanualen ble avsluttet ultimo desember 2011. Scriptoriet har hatt ansvar for
design. Manualen legges kun ut på nett. En nettversjon vil gjøre manualen til et levende dokument og
lettere tilgjengelig for endringer. De siste kommentarer ble sendt Redaksjonskomiteen 19.12.11.
Manualen ble lagt ut på http://kreftregisteret.no/no/Forebyggende/Masseundersokelsen-motlivmorhalskreft/Kvalitetsmanual/ 23.1.2012.
Informasjon om manualen skal sendes alle spesialforeningene som er representert i RG og link bør legges
ut på disse nettsidene. Andre som kan kontaktes er Utposten, Gynekologen, Dagens Medisin. Manualen
bør presenteres på Årsmøte i Cytologiforeningen og Patologiforeningen.

Styringsgruppen/Rådgivningsgruppen rollefordeling.
Kreftregisterets direktør og leder av RG hadde et telemøte med Hans Petter Aarseth fra Hdir for å
avklare rolle- og oppgavefordelingen mellom SG og RG.
RG ønsket at:
All kommunikasjon RG/SG skal gå via Sekretariatet for Masseundersøkelsen. Alle henvendelser
arkiveres i Kreftregisteret sammen med svar fra RG.
RG ønsker at RG’s synspunkter skal følge saken fra SG til HOD dersom det foreligger diskrepans
RG/SG.
RG’s referater og uttalelser er offentlige og legges på kreftregisteret.no, med mindre saken er
unntatt offentlighet. Saker unntatt offentlighet må derfor merkes med dette på henvendelsene
fra SG med henvisning til lovhjemmel.
Ønskelig med bedre tid til å besvare henvendelser fra SG.
Hans Petter Aarseth deltok på møtet i RG 7.9.11. I 2009 overførte HOD mer av ansvaret for utvikling av
tjenestetilbud og oppfølging av tilbudene til Hdir. I 2009 opprettet Hdir en styringsgruppe for RG. Dette
for at Hdir skulle ha en tydeligere økonomisk og juridisk rolle inn mot programmet og at beslutninger
skulle myndighetsforankres. Organisasjonene oppnevner selv sine medlemmer til RG. Helseforetakene
oppnevner sine representanter til SG, Hdir har ikke innvirkning på hvem som velges. Det er ønskelig at
SG er bredt faglig sammensatt. RG skal gi faglige råd til Hdir via SG. Rådene RG gir skal ha støtte i
representantenes organisasjoner. Verken RG eller SG har beslutningsmyndighet. Hdir har ikke
beslutningsmyndighet i saker som gjelder forskrifts- og lovendringer. Disse sakene sendes til HOD. Hdir
innehar ikke kompetanse til faglige utredninger. Det er derfor helt avgjørende at de har en bred
forankring i fagmiljøene. Aarseth ga sterkt uttrykk for viktigheten av RG`s arbeid.
RG utrykte sin bekymring for at deres faglige råd ikke ble tatt med videre til HOD der det var uenighet
mellom RG og SG. Uenighet må synliggjøres i prosessene. Hovedkonklusjonene i RG sine råd hittil har
vært basert på enighet. Det har vært for korte frister på tilbakemeldinger til SG, og kommunikasjonen
mellom de to gruppene må forbedres.

Refusjon for HPV-test
I 2010 foreslo Hdir å fjerne takst for HPV-testing. Endringen ble utsatt og forslag til endring i forskrift ble
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sendt ut på høring i mai 2011. RG opprettholdt sitt tidligere standpunkt og viste til brev til SG av
27.10.2010. Endring i takst-teksten ble ytterligere utsatt.

HPV-test i sekundærscreening, nytt forslag til regulatorisk system
Hdir ønsket å innføre et nytt regulatorisk system for HPV-testing der det nasjonale
livmorhalsscreeningprogrammet skulle ha samme autoritet som en nasjonal retningslinje. Tanken bak
dette var å flytte reguleringen av HPV-test bruken over fra, Poliklinikkforskriften og Forskrift om stønad
til dekning av utgifter til undersøkelser og behandling i private medisinske laboratorie- og
røntgenvirksomheter, til den nasjonale screeningalgoritmen. Takstteksten vil da bli en del av
screeningalgoritmen. Den nasjonale screeningalgoritmen vedtas av Hdir etter råd fra RG og drøfting i SG.
Takstteksten vil ved den foreslåtte endringen bli liggende sammen med flytdiagrammet på
Kreftregisterets nettside under Programmet. RG ga sin tilslutning til at taksttekst og algoritmen skulle få
samme autoritet som en nasjonal retningslinje, og forslo at dagens tekst i Poliklinikkforskriften ble
benyttet inntil videre. RG ønsket mer tid til å utarbeide et nytt forslag til tekst.
Den nye ordningen ble gjort gjeldende fra 1.1.2012.

HPV-test i primærscreening
En arbeidsgruppe har utarbeidet et forslag til en implementeringsstudie i fire fylker for bruk av HPV-test
i primærscreening. Forslaget er sendt som et stort satsningsforslag til HOD. Hdir håper at HOD vil følge
opp enten i form av penger eller en skriftlig anbefaling i høstens statsbudsjett. Forslaget som er sendt til
HOD legger ikke opp til en randomisert studie.
RG presiserte at evaluering er veldig viktig og at det må tas høyde for dette i planleggingen av en pilot.

Evaluering av HPV-test i sekundærscreening
Evalueringen av HPV-test i sekundærscreening ble forsinket pga. DT sitt vedtak om sletting av
personopplysninger knyttet til negative funn.
Utvalg av analysegrupper og fremdrift ble presentert i RG. Rapportens anbefalinger er følgende:
Det anbefales at det fortsatt blir anledning til å bruke HPV-tester i sekundærscreeningen i
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.
Det anbefales at en bruker tester med bedre egenskaper enn PreTect HPV-Proofer i
sekundærscreeningen i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.
RG støttet opp om evalueringen og anbefalingene.
Rapporten ble publiset på Kreftregisterets hjemmeside torsdag 8.12.2011 og ble sendt fra RG ved leder
til SG og Hdir.
http://kreftregisteret.no/no/Generelt/Publikasjoner/Masseundersokelsen-mot-livmorhalskreft/2011Sekundarscreening-med-HPV-tester-i-Masseundersokelsen-mot-livmorhalskreft/

Spørreundersøkelse om kvalitet i laboratoriene
I oktober 2008 gjennomførte RG en spørreundersøkelse om kvalitet i laboratoriene. Undersøkelsen viste
at det var forbedringspotensialer på flere punkter.
RG anbefalte at det blir skrevet en rapport hvor tall og resultater presenteres. Laboratoriene bør få
tilbakemelding på sine resultater.
Spørreundersøkelsen viste at Kvalitetsmanualens anbefalinger ikke følges. Revidert manual og
Kvalitetssikring i cervixscreening (NFKC 2011) må gjøres bedre kjent for laboratoriene.
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Selvtesting med HPV-test
Firma Aprovix markedsfører Qvintip til bruk for selvtesting av HPV.
Konseptet består av at det kan sendes et ”prøvekit” for selvtesting til kvinner som ikke møter hos lege
for cervixscreening. Internasjonale studier viser at opptil 40 % av kvinnene som ikke har deltatt i det
ordinære screeningprogrammet på mange år, er villig til selvtesting med HPV-test. Invitasjon til
selvtesting øker også oppmøtet i det organiserte screeningprogrammet, og dobbelt så mange kvinner
med CIN2+ oppdages sammenlignet med kvinner med en enkelt cytologiprøve. Bruk av selvtesting i
screening er foreløpig ikke inkludert i de europeiske retningslinjene. Det vil være vesentlig å unngå at
selvtesting utløser en tilstand av ”villscreening”.
Flere studier kreves og RG vil avvente mer dokumentasjon før konsepter med selvtesting kan anbefales
innenfor rammene av det norske screeningprogrammet.
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