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Styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet (SG):
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Informasjon om SG finnes her: https://helsedirektoratet.no/kreft/screening-for-kreft
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Årsrapport for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft med
resultater fra 2016:
Ny årsrapport for 2016 publiseres i begynnelsen av 2018. Årsrapporten omhandler cytologi-,
histologi-, HPV- og CIN-registrene:
https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/Helsepersonell/ArsrapporterPublikasjoner-og-rapporter-/Arsrapport/
Årsrapporten inneholder kjerneindikatorer som beskriver screeningprosessen og viser trender
over tid. Dekningsgrad beregnes etter 3,5 år, 5 år og 10 år. Beregningene tar utgangspunkt i alle
kvinner som er folkeregisteret per 31.12. i slutten av perioden, og deretter undersøkes det om
disse kvinnene har registrert minst én cervixcytologisk (eventuelt HPV-test som primær) prøve
3,5 år, 5 eller 10 år tidligere. Dekningsgrad etter 3,5 år benyttes i andre land og vil derfor øke
muligheten for sammenligning av resultater (for mer informasjon om dekningsgrad se Kap. 1.4 i
årsrapporten for Livmorhalsprogrammet).

Presentasjon av cytologi-, histologi- og HPV-registrene 2016:
Laboratorieresultater fra cytologi-, histologi- og HPV-registrene 2016 er gjennomgått.
Totalt 342 tilfeller av livmorhalskreft er registrert i 2016 (rate W 10.3, aldersjustert rate etter
verdenspopulasjonen) og er den tredje vanligste kreftformen hos kvinner i alderen 24-49 år
ifølge Cancer in Norway 2016. Det er i gjennomsnitt registrert seks krefttilfeller per år hos
kvinner under 25 år, i løpet av de fem siste årene.
Det sees en stigning i antall livmorhalsprøver som tas. I 2016 tok 34 000 flere kvinner
celleprøve, sammenlignet med 2013, flest i aldersgruppen 25-29 år. «Sjekkdeg» kampanjen har
hatt virkning. Det er stor variasjon i diagnosefordeling fra laboratorium til laboratorium, både
for cytologi og histologi. Laboratoriene må bli strengere i bruk av kriterier.
Bruk av type børste er diskutert i gruppen. Det var enighet om at man bør bruke en børste som
får med sylinderepitel fra endocervix.
Antall prøver registrert:
Antall prøver registrert 2016
Cytologi
431 620
Histologi
37 968
HPV-tester
86 875
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Dekningsgrad beregnet etter 3,5, 5 og 10 år i screeningalder og aldersgruppen 25-29 år:
3,5 år
5 år
10 år
Aldersgruppe: 2012-2015 2009-2013 2006-2015
25-69 år
68,8
74,4
82,9
25-29 år
62,1
64,4
67,6

CIN-registeret (rapportering av premaligne lidelser i cervix):
Resultater fra CIN-registeret for 2015 er gjennomgått i gruppen. Antall skjemaer sendt inn til
Kreftregisteret, type behandling, behandling etter behandlingstype og reseksjonskanter er
presentert i eget kapittel i Årsrapporten for Livmorhalsprogrammet.
Antall innsendte skjemaer øker, men dette er nok fordi det har vært underrapportering
tidligere år. Man regner nå med at det er ca. 50 % av behandlingene som rapporteres til
Livmorhalsprogrammet. Enkelte sykehus som gjør mange behandlinger men rapporterer inn få,
andre sykehus har muligens sluttet å behandle uten at Livmorhalsprogrammet har fått beskjed
om dette. Livmorhalsprogrammet sender resultatene til hvert enkelt sykehus. Problemstilling
som lav innrapportering tas opp i følgebrevet.
Stadig flere rapporterer elektronisk til Kreftregisteret

Audit:
Resultater fra Audit 2015 ble presentert i Rådgivningsgruppen 23.10.2017. To laboratorier har
ikke levert inn sine resultater. Det er stor variasjon i hvordan anbefalingen om «blindet og
kontroll» er fulgt. Det er forbedringspotensial i laboratoriene, men begrunnelsen for ikke å
følge anbefalingen er at det er vanskelig å gjenskape en screeningsituasjon. Det viktigste med
Audit er at laboratoriene lærer av sine feil
Ny rutine for Audit fra 2018:

• Lokal Audit: Vil muligens endres noe, men laboratoriene vil fortsatt vurdere alle prøver
på det aktuelle laboratoriet.

• Sentral Audit:
Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Torill Sauer (AHUS), Sveinung Sørbye
(UNN), Jannicke Berland (SUS), Mette Kristin Pedersen (AHUS), Kristin Ebeltoft (OUS) og
Gry Baadstrand Skare (KREG). Gruppen vil se på «siste» prøve før kreftdiagnosen.
Gruppen har ennå ikke laget retningslinjer for sitt arbeid.
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HPV i primærscreening:
Oppdaterte tall er gjennomgått på alle tre møtene i 2017.
En oppsummering av preliminære resultater og anbefaling for videre nasjonal implementering
av primær HPV-test ble sendt fra Faglig panel til Styringsgruppen i form av en rapport juli 2017.
Hvordan videre implementering skal foregå er diskutert i Rådgivningsgruppen. God planlegging
er helt avgjørende for et vellykket bytte av primær screeningtest. Primær HPV-test medfører
store endringer i arbeidsoppgaver og kompetansekrav, logistikk, behov for nye IT-systemer og
endring av infrastruktur ved laboratoriene. Det er også bekymring i Rådgivningsgruppen for at
laboratoriene ikke skal klare endringene.
Tilgang til fullstendig prøvehistorikk er avgjørende for at sentraliseringen av laboratoriene skal
være trygg og gjøre det mulig å følge opp pasienter i henhold til de ulike algoritmene. Det
arbeides med dette i Kreftregisteret.

Laboratoriemappen: Hva laboratoriemappen skal inneholde og hvordan den skal brukes og
oppdateres er diskutert. Det var enighet om at den er viktig. En arbeidsgruppe med
representanter fra Kreftregisteret, St. Olavs Hospital, SUS, HUS og AHUS, som skal ta en
gjennomgang av mappen, er nedsatt. Brukermøte ble arrangert i Stavanger 4.12.17, der.
Laboratoriemappen ble diskutert, for videre gjennomgang i RG i 2018. Laboratoriemappen må
være oppdatert før videre implementering starter.
https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/Helsepersonell/HPV-iprimarscreening/

Algoritme:
Europeiske retningslinjer for livmorhalskreftscreening poengterer faren for overdiagnostisering
og overbehandling ved innføring av HPV-screening dersom ikke algoritmen tilpasses nasjonale
forhold. Styringsgruppen ba i brev av 9.2.2017 Rådgivningsgruppen om å vurdere om
screeningsalgoritmen for cervixcytologi bør endres og at algoritmene for HPV- og cytologiscreening harmoniseres. Skal det differensieres på alder og/eller HPV 16/18 positivitet?
Rådgivningsgruppen nedsatte en gruppe bestående av:
Birgit Engesæter, Ying Chen, Ameli Tropé, Christine M. Jonassen og Irene Kraus Christiansen.
Gruppen ble anbefalt å samarbeide med Faglig panel (HPV primærscreening).
Gruppen la fram foreløpig status for arbeidet på møtet i Rådgivningsgruppen 23.10.17:
«Målet er å redusere antall kvinner som henvises til biopsi. Algoritmen må tilpasses kapasitet,
økonomi, risikovillighet, leger og kvinners aksept». Man må se på oppfølging med kolposkopi og
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biopsi. Gruppen vil komme med et forslag til endringer i begynnelsen av 2018, basert på tall fra
Livmorhalsprogrammet for risiko for CIN3+ ved ulike kombinasjon av HPV og
cytologi/resultater.

Anbefaling om en to-deling av CIN for histologi:
WHO anbefaler: en to-deling av CIN, analogt til cytologi, ut fra biologi/ HPVs naturlige historie
og mer reproduserbar histologi. Diagnosen skal baseres på morfologi av HE-fargede snitt
primært. Inndelingen baserer seg bl.a. på modningsforstyrrelse i tredjedeler av epitelet.
CIN2 har klinisk blitt opprettholdt/brukt mhp. ekspektanse hos yngre kvinner. CIN2 er en
blanding av biologisk CIN1 og CIN3.
Kvinneklinikken på SUS ønsker denne inndelingen, som ble presentert som et forslag i RG
23.10.2017, men foreløpig ikke tatt med i ny klassifikasjon:
• M74006= lavgradig (infeksjon)
• M74007 + M80702= høygradig plateepiteldysplasi/ CIN2 eller CIN3
Anbefaling på Eurogin 2017: Ki-67 + p16 gir en bedre split.

HPV på klinisk indikasjon, brev fra Hdir.
Norsk Forening for Klinisk Cytologi (NFCK) har distribuert et sett av indikatorer for bruk av HPVtest på klinisk indikasjon. Styringsgruppen (SG) har bedt RG om å vurdere NFCK sine
anbefalinger i sammenheng med anbefalingene gitt i «Veileder i gynekologisk onkologi».
Anbefalingene fra NFKC er tidligere vurdert av Ingrid Baasland, Ameli Tropé og Caroline
Ravndal. Deres vurderinger ble kommentert av Jannicke Berland og Maj Liv Eide. Dokumentet
med kommentarer ble diskutert i Rådgivningsgruppen, og svar ble sendt Hdir 27.3.2017.

Media og kampanjer
TV2 har hatt flere innslag om feildiagnostiserte prøver med bakgrunn i Thea Steen sin historie.
Ameli Tropé har vært på TV2 nyheter og i God morgen Norge. Rådgivningsgruppen er bekymret for
at kvinnene mister troen på livmorhalsprøven og slutter å screene seg. Det er viktig å formidle at
sjansen for falsk negativ prøve etter en normal cytologi mtp. livmorhalskreft er 0,1 promille, dersom
man tar regelmessig prøve hvert 3. år.
Laboratoriene har tilbudt TV2 å komme på besøk for å se hvordan screenere og patologer jobber
med cytologi, men uten respons.
#Sjekkdeg kampanjen 18. september 2017 var i år et samarbeid med flere sykehus.
Gynekologiske avdelinger i hele landet tok imot timebestilling via Kreftforeningen. Kvinner som
ikke hadde et spesielt behov, ble bedt om å ta kontakt med sin fastlege.
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Det poenggivende E-læringskurset om prøvetaking, informasjon om HPV, forstadier, kreft og
oppfølging var ferdig og publisert på www.nettkurs.legeforeningen.no til denne dagen. Det ble
også laget en film om prøvetaking i samarbeid med Jonas Kinge Bergland, lege og stand-up
komiker. Det er viktig at det fokuseres på at det å ta prøve på sykehuset er et unntak og at det
er fastlegene som er de rette prøvetakerne. I hele september hadde fastleger fokus på å spørre
sine pasienter om livmorhalsprøve. Det ble også hengt opp informasjonsplakater på
venteværelsene.
Det sees en økning i dekningsgraden for de yngre aldersgruppene på 6 %. I aldersgruppen under
25 år sees en økning på 1 %. Det ser ut som fastlegene har vært flinke til å informere de under
25 år om behovet for livmorhalsprøve.

Nidaroskongressen 2016
Maj Liv Eide og Kari Løvendahl Mogstad hadde ansvaret for Livmorhalsprogrammets stand på
årets Nidaroskongress. En kort presentasjon av Livmorhalsprogrammet, animasjonsfilm om HPV
og filmen om prøvetaking med reklame for e-læringskurs, ble vist på flatskjerm. Mye
manglende kunnskap om prøvetaking ble avdekket og avklart. Brosjyrer om ThinPrep, SurePath,
Livmorhalsprogrammet og Mammografiprogrammet ble delt ut. Det kunne vært ønskelig å ha
nådd ut til flere. Det ble anbefalt at en representant for Livmorhalsprogrammet burde holde
foredrag under Nidaroskongressen, f.eks under grunnkurs i forebyggende medisin.

Fagdag 5.3.2018:
Livmorhalsprogrammet skal arrangere fagdag 5.3.2018.
Forslag til program er presentert for Rådgivningsgruppens medlemmer og ble tatt godt imot.
Mange av medlemmene har takket ja til å delta som foredragsholdere.
Informasjon om fagdagen finnes her:
https://www.kreftregisteret.no/fagdag

Kvalitetsmanual:
Arbeidet med revidering av Kvalitetsmanualen for Livmorhalsprogrammet har fortsatt i 2017.
Sekretariatet presenterte et forslag til utforming av manualen på nettsiden til
Livmorhalsprogrammet for Rådgivningsgruppen. Hvert enkelt kapittel legges som en egen side
slik av revidering skal bli enklere. Programmet står ovenfor store endringer og hyppigere
revidering av enkeltkapitler vil bli nødvendig i framtiden. Det legges også opp til at det så ofte
som mulig brukes lenker, slik at manualen til enhver tid vil være oppdatert i forhold til
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endringer på Livmorhalsprogrammets nettside og eksterne nettsider.
Problemstillinger som bør med i kvalitetsmanualen:
 Nasjonale retningslinjer for revisjon av diagnose etter diagnostisk audit av cytologisk
screening-materiale fra livmorhalsen.
 Akkreditering av laboratorier som utfører screening.
 Kompetansekrav til bioingeniører og patologer skal oppdateres i Kvalitetsmanualen.
 Kompetansekrav til prøvetakere må også inn i Kvalitetsmanualen. Dette må diskuteres
nærmere.
 Kvalitetsrutiner som ringtester, nasjonale tester etc. bør inn i manualen.
Ferdige og godkjente kapitler publiseres fortløpende:
https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/Helsepersonell/FagligRadgivningsgruppe/kvalitetsmanual2/
Det ble tatt sikte på ferdigstillelse av kvalitetsmanualen 1.1.2018.
Rådgivningsgruppen anbefaler at revidering av manualen i årene fremover gjøres oftere enn
hvert 5. år; tas opp til vurdering på første møtet i januar 2018. I løpet av få år vil det bli store
endringer i programmet og hvert 5. år vil ikke være tilstrekkelig.

Endring av øvre aldergrense i Livmorhalsprogrammet:
Cancer Screening in the European Union (2017) viser på side 83 en oversikt over øvre alder i
livmorhalsscreeningen i Europa.
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/2017_cancerscree
ning_2ndreportimplementation_en.pdf
Tidligere rapport fra Kreftregisteret (2008) viser at å senke øvre aldersgrense eller øke
intervallet for kvinner over 50 år, ikke var å anbefale (ref).
Rådgivingsgruppen nedsatte en gruppe bestående av Gry Baadstrand Skare, Ane Cecilie Munk
og Lill Thorsen, for å jobbe med dette.

• Klare rutiner på å følge opp kvinner med tidligere CIN
• Flesteparten av de som får cervix cancer – har ikke tatt screening etter retningslinjer –
forbedringspotensial?

• Nye retningslinjer – HPV når screening avsluttes?
• Hvordan fange opp kvinner over 69 år med ny partner?
• Øke øvre screeningalder til 75 år?
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Rådgivningsgruppen anbefaler å beholde dagens øvre aldersgrense inntil videre. Andre
spørsmål som ble diskutert:
• Kan co-testing(testing med både cytologi og HPV-test) tas inn i algoritmen for de som
ikke har testet seg på 10 år?
• Bruk av vaksine etter konisering og transplantert, felles retningslinjer ble etterlyst.
For disse spørsmålene, er det igangsatt en prosess for felles anbefalinger med
Folkehelseinstituttet(FHI). RG sin representant fra FHI tar dette videre.
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