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Birgit Engesæter

Cytologi-screening• Alle kvinner 25-33 år i hele Norge
• Alle kvinner i Helse SørØst
• Kvinner  34-69 år:  

• Sogn og Fjordane
• Møre og Romsdal
• Nordland
• Troms 
• Finnmark 

• Trøndelag
• Rogaland 
• Hordaland

Status 24.januar 2019

HPV-screening 

50% HPV-screening

Cytologi- screening 

HPV-screening til 
kvinner født på 
partallsdato 

HPV-screening
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Implementeringsplan HSØ

• Østfold og Vestby (SØ) starter mai 2019 med 
HPV screening til kvinner mellom 34 og 69 år 
født på partallsdato. 

• Resten av HSØ avventer oppstart til 
labjournalsystem (LVMS) er på plass.

HPV-screening 

50% HPV-screening

Cytologi- screening 

Korttidsendepunkt

• Oppmøte
• % med unormal screening prøve
• % som diagnostiseres med høygradige celleforandringer

• % som følges opp
• % som henvises til gynekolog

Monitorering hver tredje måned fra Kreftregisteret
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Resultater fra prøvefylkene

Resultater fra prøvefylkene
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Ny screening 
om 5/3 år

Uegnet/
mangler analyser Oppfølgingsprøve

Anbefalt
kolposkopi/biopsi

HPV  91 555 93,1% 0,7% 3,6% 2,6%
CYT  93 559 92,3% 5,4% 1,1% 1,2%

Endring i volum 1,0 3,3 2,4

Anbefaling etter resultat på screeningprøven
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Nye prosedyrekoder 
P06000 screening
P06001 screening primær HPV
P01541 livmorhalsprøve pga. symptomer/funn
P01542 oppfølging av celleforandringer og/eller positiv HPV-test 
P01543 oppfølging etter konisering
P01544 ukjent årsak til livmorhalsprøve

Nye prosedyrekoder 
P06000 screening
P06001 screening primær HPV
P01541 livmorhalsprøve pga. symptomer/funn
P01542 oppfølging av celleforandringer og/eller positiv HPV-test 
P01543 oppfølging etter konisering
P01544 ukjent årsak til livmorhalsprøve

Nye prosedyrekoder 
P06000 screening
P06001 screening primær HPV
P01541 livmorhalsprøve pga. symptomer/funn
P01542 oppfølging av celleforandringer og/eller positiv HPV-test 
P01543 oppfølging etter konisering
P01544 ukjent årsak til livmorhalsprøve

Nye prosedyrekoder 
P06000 screening
P06001 screening primær HPV
P01541 livmorhalsprøve pga. symptomer/funn
P01542 oppfølging av celleforandringer og/eller positiv HPV-test 
P01543 oppfølging etter konisering
P01544 ukjent årsak til livmorhalsprøve

Relevante symptomer – liste fra Bergen
-hentet fra Kvalitetsmanualen og «Veileder for gynekologisk onkologi»

• Postmenopausal blødning
• Postcoital blødning
• Intermenstruell blødning
• Blodig utflod
• Blødning under graviditet
• Underlivssmerter
• Erosjon
• Mosaikk
• Kliniske kondylomer
• Leukoplaki
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Nye prosedyrekoder 
P06000 screening
P06001 screening primær HPV
P01541 livmorhalsprøve pga. symptomer/funn
P01542 oppfølging av celleforandringer og/eller positiv HPV-test 
P01543 oppfølging etter konisering
P01544 ukjent årsak til livmorhalsprøve

Nye prosedyrekoder 
P06000 screening
P06001 screening primær HPV
P01541 livmorhalsprøve pga. symptomer/funn
P01542 oppfølging av celleforandringer og/eller positiv HPV-test 
P01543 oppfølging etter konisering
P01544 ukjent årsak til livmorhalsprøve

Nye prosedyrekoder 
P06000 screening
P06001 screening primær HPV
P01541 livmorhalsprøve pga. symptomer/funn
P01542 oppfølging av celleforandringer og/eller positiv HPV-test 
P01543 oppfølging etter konisering
P01544 ukjent årsak til livmorhalsprøve

* *
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Ny screening 
om 5 år

Oppfølgings 
prøve

Kolposkopi/
biopsi

Uegnet/
mangler 
analyser

HPV gammel algoritme  
(n=91 555) 93,1% 3,6% 2,6% 0,7%

HPV ny algoritme 
(n=4 647) 92,8% 4,9% 1,9% 0,4%

Anbefaling etter resultat på screeningprøven

Konklusjon og fremtidsperspektiver

• Flere krefttilfeller diagnostisert etter HPV-screening

• HPV-screening finner flere tilfeller av CIN3+

• Ny algoritme reduserer antall henvisninger til kolposkopi

• HPV-screening innføres for kvinner mellom 34-69 år i hele Norge

• Implementeringen skal være ferdig innen utgangen av 2021
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Jannicke Berland
Irene Kraus Christiansen
Maj Liv Eide
Ole Erik Iversen
Olav Vintermyr
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Philip Castle
Ameli Tropé
Mari Nygård

HISTOLOGISK OPPFØLGING 2016 
AUDIT 2016-2017

NOEN RESULTATER FRA 2018
24. januar 2019

Gry Baadstrand Skare 
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Forebygging av livmorhalskreft –
Unormal screeningprøve

Lönnberg et al. 2017, *basert på Lönnberg et al. 2015 IJC

Manglende histologisk oppfølging
etter 1.7.2018

Etter 6 mnd – brev til lab

Hvis lab ikke har informasjon – brev til lege

Etter 13 mnd – hvis lege ikke har svart, forsøkt innkalt, glipp i innkalling - brev til kvinne

Mangler oppfølging etter: 
• Høygradig cytologi
• Lavgradig cytologi  og HPV16/18 pos
• Persisterende HPV positiv
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Fordeling av de  801 brevene i 2016

42,4

49,1

8,1

Prosent  av brevene

LAB Lege Kvinne

340 brev avklart  på lab
Hysterektomi
Hist prøve ikke besvart enda
Cyt prøve ikke besvart enda
Feil kodet til  f.esk. uterus  eller hud
Kodet som ACC, og det er metastase fra uterus

Årsrapporten side  23

Fordeling av de  801 brevene i 2016

42,4

49,1

8,1

Prosent  av brevene

LAB Lege Kvinne

393 brev sent til lege 
Hysterektomi
Har nettopp tatt prøve, sendt til annen lab enn cyt
Forsøkt innkalt
Glipp i innkallingen
Ønsker ikke behandling
Ikke noe svar, men prøve blir tatt

Årsrapporten side  23
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Fordeling av de  801 brevene i 2016

42,4

49,1

8,1

Prosent  av brevene

LAB Lege Kvinne

65 brev sendt til kvinner
24 har  ikke tatt prøve

Årsrapporten side  23

Resultat av alle 801 brev  i 2016

Resultat %

Tatt/tar histologi 60

Tatt/tar cytologi 27

Ikke tilbakemelding fra lege, eller prøve 11

Lege forsøkt innkalt ikke møtt/ ønsker ikke behandling 1
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Oppsummering

• Korrekt koding
• Besvare histologi og evt cyt fort 

• hvis prøven kommer etter 4 mnd etter cyt/HPV

• Returnere remisser kjapt til Kreftregisteret
• slik at kvinnen kan få rette oppfølging

AUDIT 2016-2017
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Forebygging av livmorhalskreft –
Normal og lavgradig screeningprøve

Lönnberg et al. 2017 , *basert på Lönnberg et al. 2015 IJC

Audit 2016 -2017, er sendt ut 

Audit 2016 2017
Antall kvinner med cancer 370 319
Antall kvinner med prøve 185 154
Antall kvinner uten prøve 185 165
Prosent uten prøver 50,0 51,7
Antall prøver 307 281
Antall kvinner med bare normale prøver 121 99
Andel med bare normale prøver 65,4 64,3
Antall med bare EN prøve 108 85
Andel med bare EN prøve 58,4 55,2
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NOEN RESULTATER FRA 2018

Cytologi / HPV oversikt  2018

• Mangler fremdeles for mange prøver fra november og desember til å gi en 
oversikt

• Betydelig færre cytologier enn i  2017
• Fram til oktober : -43 700
• 57 % eller 25 000 av disse er i prøvefylkene

• Flere HPV tester
• Fram til oktober : +12 300
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• Audit innen  1. mai 2019

• Lab svar 2017 ikke besvart av alle, frist 10. desember 2018

Møte med Norsk Pasientskade
Erstattning (NPE) og informasjon

til kvinner etter audit 

Ameli Tropé
Leder for livmorhalsprogrammet
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TV2

66 kvinner får erstatning etter livmorhalskreft –

NPE sier: «Kunne vært unngått»

TV2

• Helsepersonell føler seg uthengt
• Kvinner blir utrygge
• Grovt regnet ca 100 med normal prøve som potentielt NPE saker /år
• Avdelinger får bot per pasient
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Andel prøver der kvinnen får påvist livmorhalskreft 
innen 5 år  pr.  10 000 normale prøve per laboratorie

Poeng: variasjon fra år til år i samme laboratorie

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

2013 2014 2015 2016 2017

Mulige årsaker
• Prøven er ikke representativ
• Teknisk dårlig preparat
• Vanskelig vurdering (reaktive celler, o.s.v.)
• Ikke tilgang på pasient historikk
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Andel prøver der kvinnen får påvist livmorhalskreft innen 5 år  
pr.  10 000 normale prøve i Norge
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«Kunnskapen må brukes for å unngå at dette 
skjer igjen» NPE-direktør Rolf Gunnar Jørstad

• Hva kan trekkes ut av NPE saker, for å lære mer

• Helsetjenesten må ha gode og sikre systemer som gjør at prøvene 
blir fulgt opp

• Viktig å sikre at det er personer med riktig kompetanse som 
vurderer disse prøvene

Viktig å samarbeide med NPE!

«Uflaks» versus slurv og når er det systemfeil?

• Kvinne i slutten av 20-årene fikk feiltolket celleprøve. Dette førte til 
ett år forsinket behandling. - Uflaks? Systemfeil?

• Kvinne i 30-årene fikk forsinket diagnose av livmorhalskreft fordi hun 
ikke hadde fått beskjed at hun skulle henvises til kolposkopi og 
biopsi - Slurv? System feil?
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Audit av programmet

Lönnberg et al. 2016 *basert på Lönnberg et al. 2015 IJC

Må fortsatt se på cytologi 
og kan ikke kalle alt ASCUS

Sensitivitet blir lavere med synkende forekomst av
sykdom for både cytologi og kolposkopi

• HPV vaksine - lavere forekomst

• HPV screening av vaksinerte - finner færre med 
klinisk relevant HPV infeksjon 
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Audit

HVA SKJEDDE ETTERPÅ?

HVORFOR FIKK LEDEREN FOR 
SCREENING PROGRAMMET 
SPARKEN? 

(£6.5m).

Visste ikke hvor mange av 221 
kvinner som var informert om 
oversett prøve i audit

Free repeat smear tests available
until 31 December 2018 – 18 
måneder ventetid
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Audit 2016 -2017

- Hvilke laboratorier informerer per idag? 
- Hvem skal informere kvinner om oversett celleprøve?

- Mer dokumentasjon på kvalitetssikring
- Hvilke laboratorier er akkreditert?
- Type kvalitetssikring?
- Arbeidsmiljø?
- Type tilbakemelding til prøvetakere? 

Takk
•Spørsmål
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