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Referat fra møte i Faglig Rådgivningsgruppe for Livmorhalsprogrammet 
(RG) 

Tid: 9.6.2020, kl. 12-14 
Sted: Skypemøte 

Tilstede: 

 

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. 
 

Rådgivningsgruppen 
Anna Wittersø AW 
Ane Cecilie Munk ACM  
Gunn Fallås Dahl GFD 
Ranja Christiansen RC  
Signe Opdahl SO 
Christine M. Jonassen CMJ  (Leder) 
Lill Thorsen LT  
Hans-Johnny Schjelderup Nilsen HJSN 
Emilius Adrianus Maria Janssen EAMJ 
Irene Kraus Christiansen IKC 
Agnes Kathrine Lie AKL 
Kari Løvendal Mogstad KLM (Deler av 
Sak 14) 
 
 

Sekretariat 
Ameli Trope AT  
Gry Baadstrand Skare GBS 
Birgit Engesæter BIEG 
Randi Waage  RW   
Kjersti Marie Lyche KMLY  
Kreftregisteret 
Giske Ursin (til og med Sak 14) 

Observatør  
 
 
Fravær 
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Referat 
 

Møteleder Christine M. Jonassen ønsker velkommen til Rådgivningsgruppemøte over Skype 
09.06.2020 

          
Sak 14/2020  Presentasjon og godkjenning av bekymringsmeldinger i forhold til bruk 

av mRNA-test (NorChip) i Nord-Norge (V) (D) 
Rådgivingsgruppen for Livmorhalsprogrammet har fått flere 
henvendelser fra fagmiljøene om at det utføres HPV-analysering med en 
ikke-faglig vurdert mRNA-test, PreTect SEE (PreTect AS), ved flere 
sykehus i Norge. På bakgrunn av disse innspillene har RG utarbeidet to 
bekymringsmeldinger. En til HDir på bakgrunn av mangel på 
metodevurdering ved innføring av PreTect SEE som kvalitetssikring av 
cytologi for unge kvinner, og en til NEM hvor det stilles spørsmål ved om 
prosjektet  er kvalitetssikring eller forskningsstudie..Begge brevtekstene 
ble diskutert. Brevet til HDir ble ferdigstilt i løpet møtet. Brevet til NEM 
må det arbeides mer med.  
 

 
Sak 15/2020  Bruk av HSIL og LSIL på biopsier (O) 

Faggruppen for gynekologi i Den norske patologforening har behandlet 
forespørsel om bruk av LAST klassifikasjon (LSIL/HSIL) i 
cervixhistologi.  Dette benyttes ikke av alle patologer. 
Livmorhalsprogrammet og gynekologene ønsker å få rapportert om det 
er CIN 2 eller CIN 3 av hensyn til endepunkt i vaksinestudiene, for 
oppfølgning og valg av behandling hos yngre kvinner med høygradig 
lesjon.  Faggruppen ønsker foreløpig ikke å anbefale noe endring av 
terminologi før vi får se hva som anbefales i den nye WHO klassifikasjon 
som publiseres til høsten. Faggruppen anbefaler at det etter en HSIL 
diagnose står en parentes om det er CIN 2 eller CIN 3 og koder deretter.  
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Sak 16/2020  Videreføring av AUDIT (O) 
Videreføring av AUDIT er utsatt. 

 
Sak 17/2020  Nye retningslinjer for signering av prøver (V) 

På Årsmøtet til NFKC i januar 2020 ble det nedsatt en gruppe som skulle se på 
saken. AW har purret til styret og komiteen, men ikke fått tilbakemelding. Har 
fått tilbakemelding fra noen sykehus om deres praksis, men ingen konkrete 
forslag om felles anbefaling.  
Vedtak: Saken tas opp igjen på neste møte.  

 
Sak 18/2020  Oppfølging av koniserte kvinner (V) 

IKC jobber med PVO søknad og DPIA.  
Vedtak: Ny frist for saken er 1. juni 2021 

 
Sak 19/2020 Kvinner 66+ (V) 

Frasekoder til bruk for laboratoriene når de sender ut prøvesvar er nå 
godkjent og publisert på Livmorhalsprogrammets nettside. 
https://www.kreftregisteret.no/globalassets/livmorhals/202003_standardfraser.pdf 
 

Sak 20/2020 Liste over symptomer og kliniske funn (V) 
På bakgrunn av ønsket om å få en kort liste som rekvirent kan forholde seg til 
og krysse av på ved symptomer og kliniske funn, sendte RC ut et forslag på 
høring til fagmiljøene. Det kom ikke inn innsigelser. 
Vedtak: Ny liste er vedtatt og publiseres i Kvalitetsmanualen for 
Livmorhalsprogrammet 
 

Sak 21/2020 HPV-testing av alle AGUS bør vurderes implementert som en standard 
rutine (V) 
Henvendelse fra Faglig panel: Mange kvinner med AGUS er HPV negative. 
HPV-testing av alle kvinner med AGUS bør vurderes implementert som en 
standard rutine.  
Vedtak: Siden kvinner 34+ i løpet av få år vil tilbys HPV som 
primærscreeningtest er det ikke aktuelt med noen endring i dagens praksis 
her. Gruppen kvinner 25-33 år må diskuteres videre. BIEG presenterte tall fra 
prøvefylkene. Saken settes på agenda til neste møte og tall fra hele landet vil 
bli presentert. 
 

 

https://www.kreftregisteret.no/globalassets/livmorhals/202003_standardfraser.pdf
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Sak 22/2020  Aktuelle triage-tester for HPV positive kvinner (V)(D) 
Livmorhalsprogrammet ser at det er et behov for en gjennomgang av aktuelle 
triage-tester for HPV positive kvinner. Livmorhalsprogrammet ønsker at det 
settes ned en gruppe som kan se på gjennomførbarhet i laboratoriene og 
aspekter rundt funksjonaliteten med hjemmetest, og hvordan slike tester skal 
godkjennes.  
Vedtak: Det nedsettes en gruppe, Hans Kristian Haugland (Overlege, 
Haukeland Sykehus) EAMJ, og en representant fra referanselaboratoriet 
enten IKC eller Mona Hansen. IKC gir tilbakemelding til BIEG om valgt person. 
Birgit Engesæter inviterer til oppstartsmøte til høsten.  
 

Sak 23/2020  Sende ut «Ny påminnelse» hvert år til kvinnen møter eller reserverer seg 
mot påminnelser (V) 
AT orienterte om stopp i utsendelse av påminnelser og at utsendelsene nå er i 
rute igjen. Det kan være ønskelig å sende Ny påminnelse til kvinner hvert år 
inntil kvinnen tar prøve eller reserverer seg mot brev. I dagens situasjon er 
det ikke økonomi til dette, men når påminnelsene i framtiden kan sende ut 
via Norsk helsenett kan dette være gjennomførbart. Når programmet startet 
opp mente referansegruppen at det ikke var etisk riktig å gjøre dette. I 
Stockholmsregionen gjøres dette i dag. Representanter fra 
Livmorhalsprogrammet skal ha møte med Sverige 10/6-20. De etterspør da 
hvordan dette påvirker oppmøtet i Sverige. RG var bekymret for at kvinnene 
gikk lei av «masingen» og av den grunn ikke tok prøve, men synes det var 
verdt å se på muligheten dersom det likevel kan bedre oppmøtet. 
Vedtak: Saken diskuteres videre ved neste møte. 
 

Sak 24/2020 Oppdatering av Kvalitetsmanualen punkt 3.2 (V) 
Saken er utsatt til neste møte 
 

Sak 25/2020  Eventuelt 
Debattinnlegg i Aftenposten 5.6.2020 ved  Sveinung Sørbye et : 
«Norskutviklet test kan redusere tilfeller av livmorhalskreft.» 
Dette omhandler testen som RG har utarbeidet to bekymringsmeldinger om 
(sak 14/2020). Motinnlegg bler diskutert i møtet. Det ble vedtatt at AT,AKL, 
CMJ  og  GU skal sende inn et motinnlegg til Aftenposten, og det sendes  på 
høring i RG. 
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