
Livmorhalsscreening i Norge –

historikk og utvikling

Tone Bjørge 

Professor, Universitetet i Bergen

Forsker, Kreftregisteret



Disposisjon

• Livmorhalskreft – epidemiologi

• Screening

• Litt historikk

– Østfold-undersøkelsen

– Prøveprosjektet

• Livmorhalsprogrammet

– Målsetting

– Organisering

– Endringer 

• Noen resultater



Livmorhalskreft

• Fjerde hyppigste kreftform blant 

kvinner på verdensbasis (2012)

– 528,000 nye tilfeller per år 

– 266,000 dødsfall per år

• Ca. 85% av tilfellene oppstår i 

utviklingsland

• Forekomsten er høyest i deler av 

Afrika, Asia og i Sør-Amerika

• I Nord-Europa og Nord-Amerika 

er forekomsten nå relativt lav
http://globocan.iarc.fr/



Fraumeni Jr JF, et al. JNCI 1969; 42: 455-468



www.nobelprize.org



Aldersjustert insidensrate av livmorhalskreft i Norden



Aldersjustert mortalitetsrate av livmorhalskreft i Norden



Aldersspesifikk insidensrate av livmorhalskreft i Norden



Fremskrevet kreftinsidens  og -mortalitet per år

Insidens Mortalitet



Masseundersøkelse / screening

• Screening er et helseforebyggende tiltak der et stort 

utvalg av befolkningen (en populasjon) undersøkes for å 

oppdage en bestemt sykdom eller lidelse 

• Screening innebærer at enkle tester anvendes på en 

frisk populasjon for å identifisere individer som har 

sykdommen, men som ennå ikke har symptomer



WHOs prinsipper for screening

1. Tilstanden bør utgjøre et viktig helseproblem

2. Det bør finnes en akseptert behandling for pasienter som har tilstanden

3. Diagnose- og behandlingsfasiliteter bør være tilgjengelige

4. Tilstanden bør ha et latent eller tidlig symptomatisk stadium

5. Det bør finnes en egnet test eller undersøkelsesmetode

6. Testen bør være akseptabel for befolkningen

7. Tilstandens naturlige forløp, herunder utvikling fra latent til manifest 

fase, bør være adekvat forstått

8. Det bør foreligge enighet om hvem som skal få behandling

9. Kostnadene ved sykdomsoppsporing (herunder diagnostikk og 

behandling) må stå i et rimelig forhold til helsevesenets samlede utgifter

10.Funn av tilstanden bør forekomme fortløpende og ikke som et «en gang 

for alle»-prosjekt

Wilson and Jungner, 1968

Sundar T. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 633



Andermann A, et al. Bull World Health Organ 2008; 86: 317-9



Litt historikk

• «Pap-smear» (1950-årene)

• Østfold-undersøkelsen (1959-77)

• Økende antall celleprøver (1970-1980-årene)

• Flere utredninger (NOU 1987: 8)

• 1991-94: Landsdekkende registrering av alle prøver

• 1992-94: Prøveprosjekt (Sør-Trøndelag og Vestfold)

• 1995: Landsdekkende program



Celleprøve / «Pap smear»

• Teknikken utviklet på 1930-tallet

• Kom til Norge på 1950-tallet, og fikk gradvis 

innpass i de gynekologiske miljøene

• Prøvene ble tatt på initiativ fra den enkelte 

kvinne eller lege

• Antall celleprøver økte sterkt i Norge

– 1970: 110 000 prøver

– 1984: 512 000 prøver

• Usystematisk prøvetaking (villscreening)

• Avtagende dekningsgrad med kvinnens alder

George Papanikolaou 

(1883-1962)





Trends in triannual cumulative mortality rates (0-74 years of age) of 

cervical cancer in the Nordic countries, 1953-1982 
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Laara E, et al. Lancet 1987; 1: 1247-9



Laara E, et al. Lancet 1987; 1: 1247-9



Screening mot livmorhalskreft i de nordiske landene

Oppstart organisert 

screening

Målgruppe 

(alder)

Screeningintervall 

(år)

Dekningsgrad 

(3 - 5,5 år)

Danmark

1962 første pilot, 1967 

lokalt program, 1996 

nasjonalt

23-65 år
23-49 år: 3, 

50-65 år: 5
76%

Finland
1961 første pilot, 1970 

nasjonalt

30-60 år

(noen fylker 25-

65 år)

5

70% 

(spørreskjemadata 

indikerer 90%)

Island
1964 Reykjavik, 1969 

nasjonalt
20-69 år 2 74%

Norge
1959 første pilot, 1995 

nasjonalt
25-69 år 3 66%

Sverige

1964 første pilot, 1965 

nasjonal plan,

1973 nasjonalt

23-60 år
23-50 år: 3, 

51-60 år: 5
73%

Sander BB, et al. Vaccine 2012; 30: 1425-33



Østfold-undersøkelsen

• Startet på anbefaling fra Landsforeningen mot kreft

• Programmet omfattet fem screeningomganger i 

perioden 1959-77

• 45 960 kvinner i alderen 25-59 år (ved første 

screeningrunde) utgjorde studiepopulasjon

• Screeningintervall; 2-4 år

• I oppfølgingsperioden (1959-82) ble det registrert en 

reduksjon i insidens og mortalitet på hhv. 22% og 17%

• Kvinner som ikke deltok i programmet hadde en 

signifikant høyere risiko for livmorhalskreft, og en 

mindre gunstig stadiefordeling av sykdommen

Magnus K, et al. Int J Cancer 1987; 39: 311-6



TABLE II – ATTENDANCE RATES AMONG INVITED WOMEN 

ACCORDING TO AGE AT SCREENING

Age 1st 

screening

2nd 

screening

3rd 

screening

4th 

screening

5th 

screening

30-39 yrs 80.4 68.9 68.9 73.8 70.6

40-49 yrs 79.3 67.6 67.7 71.4 71.4

50-59 yrs 69.2 58.9 63.8 63.8 65.2

30-59 yrs 76.4 65.3 66.6 68.9 69.9

Magnus K, et al. Int J Cancer 1987; 39: 311-6



Østfold-undersøkelsen

«The failure of the screening program in Great Britain and 

Norway may essentially be ascribed to the fact that only a 

minor fraction of the adult female population has had the 

advantage of cytological screening at regular intervals. As 

in many other studies, it has been shown here that the 

non-attendants constitute a high-risk group.»

Magnus K, et al. Int J Cancer 1987; 39: 311-6



Prøveprosjektet

• Sosialdepartementet besluttet i 1990 at det skulle 

innføres en organisert masseundersøkelse mot 

livmorhalskreft i Norge

• Programmet bestod de første tre årene (nov. 1991-okt. 

1994) av en sentral registrering av prøvesvar fra kvinner 

som søkte helsetjenesten spontant for å få tatt en 

celleprøve

• Fra høsten 1992 ble det gjennomført et prøveprosjekt i 

Vestfold og Sør-Trøndelag, hvor bl.a. invitasjonsrutiner, 

melderutiner og informasjonsformidlingen ble evaluert



Prøveprosjektet – noen resultater

• Samlet oversikt over alle celleprøver i Norge 

– 1,6 mill. prøver

• Prøveforbruket var størst i de unge aldersklassene

– 32% av prøvene var tatt blant kvinner under 30 år

– 10% av prøvene var tatt blant kvinner over 60 år

• Overforbruk av prøver blant unge, friske kvinner

– 25% av kvinnene i aldersgruppen 25-29 år hadde tatt mer 

enn én normal celleprøve

• Økt fremmøte i prøvefylkene

– fremmøte i de to prøvefylkene var 71%, mot ca. 65% i 

resten av landet



Prøveprosjektet – noen resultater

Bjørge T, et al. Evaluering av prøveprosjektet. Kreftregisteret, 1994



Prøveprosjektet - konklusjon

• «Erfaringene med ca. tre års sentral registrering 

og overvåking av prøvevolumet er positive. Med 

utgangspunkt i de registrerte dataene, de 

organisatoriske erfaringene og funn fra prøve-

prosjektet, skulle grunnlaget være lagt for start av 

nasjonal screening januar 1995»

Bjørge T, et al. Evaluering av prøveprosjektet. Kreftregisteret, 1994



Livmorhalsprogrammet

• Hovedmålsetting

– å redusere forekomst og dødelighet av livmorhalskreft

• Delmål

– Dekningsgraden bør være minst 80 %

– Det tilstrebes å unngå unødig prøvetaking

– Masseundersøkelsens metoder og algoritmer bør 

være så effektive som mulig

Kvalitetsmanual 2014



Livmorhalsprogrammet

• Delmål

– Kvaliteten av laboratoriearbeidet skal være høy

– Svartiden på rutineprøver fra avdeling til prøvetaker 

skal ikke overskride tre uker

– Det skal være et tilfredsstillende samsvar mellom 

diagnosene for cytologiske prøver og biopsier fra 

samme kvinne

– Avvik fra målsettingen skal følges opp

Kvalitetsmanual 2014



Organisering



Organisering

• Livmorhalsprogrammet er et samarbeid mellom Helse- og 

omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, landets 

mikrobiologi- og patologiavdelinger, prøvetakere (leger) og 

Kreftregisteret

• Rådgivningsgruppen (2001), tverrfaglig

– skal bl.a. gi råd, innspill og vurderinger mht. kvalitetssikring, 

innføring av ny teknologi, nye rutiner, og tester, samt vurdere om 

resultatene er i samsvar med programmets målsetting

• Styringsgruppen (2009), Helsedirektoratet

– skal bl.a. ta stilling til rådene fra Rådgivningsgruppen



Livmorhalsprogrammet

• Målgruppe

– kvinner mellom 25 og 69 år

• Screeningintervall

– hvert tredje år 

• Prøvetaking

– celleprøven tas hos fastlege eller gynekolog

• Laboratoriene

– patologiavdelinger (cytologi, histologi og HPV-testing)

– mikrobiologiavdelinger (HPV-testing)



Brevutsendelser 

• Informasjons- / introduksjonsbrev (25 år)

• Påminnelser

– kvinner (26-69 år) som ikke har tatt celleprøver de tre siste årene, vil motta brev

– ny påminnelse sendes ett år etter første påminnelse dersom ny prøve ikke er 

registrert

• Anbefaling om ny celleprøve

– dersom celleprøven er av dårlig teknisk kvalitet sendes brev til kvinner som ikke har 

tatt prøven på nytt som anbefalt

• Anbefaling om kontroll

– kontrollprøve anbefales når prøven viser lette celleforandringer eller en HPV-

infeksjon

– brev sendes til kvinner som ikke er blitt fulgt opp som anbefalt

• Manglende utredning av celleforandringer i livmorhalsen

– laboratoriet som har undersøkt prøven (evt. prøvetakende lege og kvinnen) får brev 

fra Livmorhalsprogrammet



Brevutsendelser 

• Negativt svarbrev, normal prøve

– Dersom celleprøven er testet for HPV og prøvesvaret er normalt, vil kvinnen motta 

brev om dette 



Oppfølging

legeforeningen.no



Kvalitetsmanualen

• Kvalitetsmanualen beskriver hele organiseringen av 

Livmorhalsprogrammet og er primært rettet mot helsepersonell

– Organisering av programmet

– Livmorhalskreft; årsak, forekomst og dødelighet

– Informasjon

– Humant papillomavirus (HPV)

– Veiledning om prøvetaking og forsendelse av cytologiske prøver fra livmorhalsen

– Laboratorieprosedyrer og diagnostiske prosedyrer

– Kompetansekrav til patologiavdelinger, patologer og bioingeniører

– Klassifikasjon

– Resultatregistrering, kvalitetssikring og oppfølging av programmets målsetting 

• Kvalitetsmanualen ble første gang utgitt i 2005, og revidert i 2012 og 

2014 (pågående revisjon)

Kvalitetsmanual 2014



Endringer i programmet

• Organisatoriske endringer 

– Rådgivnings- og Styringsgruppen (2001, 2009)

• Kvalitetsmanualen (2005, 2012, 2014)

• Årsrapporter (2008-15)

• Egen nettside med masse nyttig informasjon

• Fra samtykke til reservasjonsrett 

– Helseregisterloven (2014)



Endringer i programmet

• HPV-testing 

– sekundærscreening / triage (2005)

• utsatt triage (2005)

• refleks-testing (2014)

– HPV-vaksinasjon (2009)

– HPV-test i primærscreening (2015)

• implementeringsprosjekt i fire fylker

• kvinner i aldersgruppen 34-69 år

• 5 års screeningintervall

• VBC-væskebasert cytologi (> 90%) 



Noen resultater



Dekningsgrad (3,5 år) etter aldersgruppe, 1994-2015



Aldersjustert insidens og dødelighet av livmorhalskreft



Aldersjusterte insidensrater av livmorhalskreft etter morfologi

Lönnberg S, et al. Int J Cancer 2015; 137: 1758-64



Aldersjustert insidensrate av livmorhalskreft 

med og uten screening i Norge

Lönnberg S, et al. Int J Cancer 2015; 137: 1758-64



Vaccarella S, et al. Br J Cancer 2014; 111: 965-9



Resultater - oppsummering

1995: Innføring av offentlig organisert screening 

mot livmorhalskreft i Norge

– Nedgang i forekomst

– Nedgang i dødelighet

– Mer rasjonell bruk av prøvene



Takk for oppmerksomheten!


