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• Oktober 2013 HSIL

• November 2013 Normal biopsi

• August 2014 ASC-US +HPV positiv

• Januar 2015 ASCUS + HPV positiv, normal biopsi

• Juni 2015 HSIL

• August 2015 Inkonklusiv biopsi

• Januar 2016 ASC-H 

• Mars 2016 biopsi cervix cancer

Kvinne 33 år

ASC-H og HSIL, 70-80 % CIN2+, LSIL og ASCUS, 10-20% CIN2+ 



Disposisjon

1. Kvalitetssikring og screeningkjeden

2. Auditering av kreft-tilfeller

3. Screeningtestens validitet

4. Prøvetaker/ Behandler

5. Aktuelle utfordringer

6. Blikk fremover



Screeningkjeden

• Målgruppen (og intervall mellom negative tester)

• Dekningsgrad

• Prøvetaker 

• Testvaliditet

• Oppfølging etter positive screening resultat og diagnostikk av 

forstadier

• Behandling (av forstadier)

• Oppfølging etter behandling

Optimal effekt og en akseptabel balanse 

mellom fordeler og ulemper er avhengig av en 

helhetsmessig kvalitetssikring av alle ledd i 

programmet



Kvalitetssikring av screeningprogrammet
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Functions covered by the quality assurance allocation of 10-20% 

(European Guidelines for Quality Assurance in Cancer Screening)
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Audit av programmet

Lönnberg et al. 2016 in preparation, *basert på Lönnberg et al. 2015 IJC

AUDIT



Veier til bedre forebyggende effekt

• Utvide målgruppen

• Heve dekningsgraden

• Intensivere eller mer effektiv screening

– Hyppigere screeningtester

– Mer sensitive screeningtester/-algoritmer

• Bedre opplæring av prøvetakere og behandling

• Intensivere eller mer effektiv behandling og oppfølging av 

forstadier

• Kvalitetssikring av alle ledd
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Oppmøte

• MULIGE ÅRSAKER TIL LAVT OPPMØTE

• Oppfattes ikke som personlig relevant

• Mindre tillit til offentlig service og helsetjenesten generelt og 

screeningprogram spesielt (kontroverser i media)

• Mer fokus på personlig vurdering og valg vedr. benyttelse av 

helsetilbud – mindre villighet til å følge autoriteter og 

myndighetsanbefalinger

• Paradoksal reaksjon på effektivt program - livmorhalskreft har 

blitt en sjelden sykdom pga av effektiv forebygging gjennom 

screening 

• Høy aktiveringsenergi for enkelte kvinner – krav på eget 

initiativ for å bestille time for prøvetaking
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Mulige tiltak for forbedret oppmøte

INFORMASJONSFORMIDLING

• Utvikling av innhold i infobrev til 25 åringer

• Utvikling av innhold i påminnelsesbrev (antall)

• Tilgang på egen screening historikk

• Varsel system om siste prøve

• Tilgang på nasjonal screening historikk

- Informasjonsstøtte til fastleger

infoark for utskrift - NEL
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Mulige tiltak for forbedret oppmøte

LAVERE TERSKEL FOR OPPMØTE

HjemmetestingInvitasjoner med tid og sted for 

dem som ikke møter spontant

Lavere eller ingen 

egenandel ved 

prøvetaking

Lettere booking Jordmor? Walk in clinic



Invitasjon med tid og sted

Lönnberg et al. 2016 in press



Om mulig, minske på antall screeningprøver og 

videre utredninger over livstid
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Implementering av HPV i primærscreening med 

utvidet intervall mellom negative tester



Compliance with screeningalgorithm

Information, monitoring and intensive feed-back is needed

18

Ref: Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Årsrapport 2015
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Risk stratification in primary screening

longitudinal outcomes CIN3+ adjusted for follow-up
0

.1
.2

.3
.4

.5
.6

.7
.8

.9

0 500 1000 1500
days

NILM ASCUS LSIL ASCH HSIL

Risk of CIN3+ over 3.5 years after primary screen

10%

2%

Ref: Unpublished results Cancer Registry of Norway



• Ingen sertifisering

• Inget krav om bilde dokumentasjon

• Det er ingen kvalitetssikring av det vi gjør

• Ingen individuell tilbakemelding

Prøvetaker – celleprøve og biopsi



Prematuritet etter konisering i Norge –

trend over tid

Bjørge et al. 201618	



Utfordringer i framtidens screening program

• Målgruppen vil ha en heterogen risikoprofil: uvaksinerte, vaksinerte

etter seksuell debut, vaksinerte før seksuell debut, vaksinerte med 2(4)-

eller 9-valente vaksiner (i tillegg til alder og screening historikk)

• Tilpassede algoritmer må sannsynligvis utvikles for å bibeholde

balansen mellom fordeler og ulemper.

• Nye biomarkører og estimering av risiko basert på et bredt spektrum av

faktorer kan være nyttige verktøy framover
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Framtidsvisjoner ...

• Laboratorier og prøvetakere/kliniker har tilgang til nasjonal 

screeninghistorikk

• Elektronisk journalsystem varsler om manglende screeningtest eller 

kontroll

• Programmet har tilgang til vaksinestatus i tillegg til 

screeninghistorikk, kan dermed beregne individuelle risikoestimat og 

basere tidspunkt for påminnelser og invitasjoner på dette

• Risikoestimatet er tilgjengelig for helsepersonell

• Koordinert kvalitetssikring av HPV-testing (og cytologi) og tilgang til 

biobanker med væskebaserte prøver
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TAKK!
HUSK! Kolposkopikurs 7-9 desember!



Functions covered by the quality assurance allocation 
of 10-20% 
(European Guidelines for Quality Assurance in Cancer Screening)

→Clinical and diagnostic quality management

→Development and maintenance of population-based registration

→Development, implementation and enforcement of a Quality 

Manual based on the European and national standards

→Reporting of key performance indicators based on the European 

and national standards

→Retrospective evaluation of programme effectiveness

→Prospective evaluation of new screening methods, policies and 

organisational models



Recommendations: organization and 
evaluation

Implementation of cancer screening should be done in multiple steps

through coordinated planning, piloting and roll-out

Adequate mandate and resources are required for screening

coordination, supervision and training, and computerised information

systems for quality assurance and improvement

Benefits and harms of screening need to be presented and clearly

communicated to the general public

Cost-effectiveness of screening should be evaluated prior to making

any substantial changes or modifications

Evaluation of equity should be integrated in the screening programme

Transition research should be launched ”on spot” in programmes

where poor attendance or other serious barriers have been identified


