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2.1 Bakgrunn 

ICD-10 

N85.0 Glandulær hyperplasi i endometrium (tilsvarer simpel hyperplasi) 

N85.1 Adenomatøs hyperplasi i endometrium 

D07.0 Carcinoma in situ (preinvasivt carcinom) i endometrium 

2.2 Definisjon 
Endometriehyperplasi er overvekst av endometrieslimhinne og representerer en 

heterogen gruppe av morfologiske forandringer som dekker hele spekteret mellom 

proliferativt endometrium og høyt differensiert carcinom (104). 

2.2.1 WHO klassifikasjon/histologisk klassifisering 

I WHO 2014 klassifiseringen inndeles hyperplasiene i to kategorier: 

1. Endometriehyperplasi (EH) 

2. Endometrial intraepitelial neoplasi (EIN)/Kompleks atypisk hyperplasi 

Endometriehyperplasi defineres her som benign lesjon med svært lav risiko for malign 

utvikling. EIN defineres som premalign lesjon med endret cytologi i kjertelcellene og 

endret vevsarkitektur som tydelig skiller seg fra omkringliggende vev. Forandringen må 

være av en viss størrelse. 

Klassifiseringen utføres lysmikroskopisk. Kategori 1 er forbundet med svært lav 

sannsynlighet for kreftutvikling. Kategori 2 har vist høy sannsynlighet for kreftutvikling 

eller ko-eksisterende kreft (opptil 60 %) (105-109). 

WHO 2014 avløser WHO 1994 klassifikasjonen som tidligere har vært regnet som 

gullstandard. Her deles hyperplasier inn i fire ulike kategorier (104;109). 

1. Simpel hyperplasi 

2. Kompleks hyperplasi uten atypi 

3. Simpel atypisk hyperplasi 



4. Kompleks atypisk hyperplasi 

Kategoriene 1 og 2 regnes i henhold til 2014 klassifikasjonen som kategori 1. 

Kategoriene 3 og 4 regnes til kategori 2 i den nyeste klassifiseringen. 

Studier har vist at disse histologiske klassifikasjonssystemene har hatt lav 

reproduserbarhet blant patologer (110-112). 

2.2.2 D-score-metoden 

Flere laboratorier benytter D-score-metoden som beslutningsstøtte for risikovurdering 

og terapianbefaling i tillegg til WHO klassifikasjonen (113-122). 

D-score-metoden er en matematisk/statistisk beregning av risiko for kreftutvikling som 

er basert på objektive morfometriske målinger på histologiske snitt. Ved hjelp av et 

stort antall mikroskopisk målte vevsparametere (volum prosent stroma, 

kjernediameter, overflatetetthet av kjertler) beregnes en risiko-score for malign 

utvikling hos den enkelte pasient ved hjelp av et spesialtilpasset dataprogram. 

Risikovurdering ved hjelp av D-score har en inndeling i tre ulike kategorier: 

D > 1: pasienten har lav risiko for kreftutvikling. 

D 0–1: pasienten har lett økt risiko for kreftutvikling. 

D < 0: pasienten har høy risiko for kreftutvikling (ca 60 %) samt risiko for ko-

eksisterende cancer (>40 %) (108;123). 

For alle praktiske formål kan D-score deles i D>0 og D<0. 

Hyperplasi med D-score < 0 tilsvarer EIN (118-120;124;125). 

Klassifiseringen er objektiv og har vist seg å ha god reproduserbarhet. Metoden er 

velegnet som grunnlag for terapianbefalinger (105;107;113-116;118-122). Tabell 1 

viser sammenhengen mellom WHO2014 og D-score. 

Tabell 2.1 Oversikt som viser WHO klassifisering sammenlignet med D-score-
evaluering 

WHO 2014 D-score 

Endometriehyperplasi D-score ≥ 0 

Endometrial intraepitelial neoplasi, EIN D-score < 0 



2.3 Endometriepolypper 
Polypper som utgår fra endometriet kan variere i størrelse, de beskrives gjerne som 

bredbasede eller stilkete. De kan være solitære eller multiple. Forekomsten av 

endometriepolypper varierer mellom 10 og 40 % hos kvinner med 

blødningforstyrrelser og i opptil 12 % hos kvinner uten symptomer (126;127). 

Hyperplasilignende forandringer forekommer ofte i polypper. 

Endometriepolypper med hyperplasi (hyperplastiske polypper) kan mest sannsynlig 

vurderes på samme måte som endometriehyperplasi uten polyppforandringer. 

Morfologiske forandringer i hyperplastiske polypper svarer til de man finner i 

hyperplasier i ikke polyppøst endometrium. Diagnostikk i henhold til WHO 

klassifikasjon og D-score kan derfor benyttes på hyperplastiske polypper. Det finnes 

imidlertid foreløpig ingen studier som med sikkerhet viser at hyperplastiske polypper 

har patogenese/ klinisk forløp som tilsvarer hyperplasi i endometriet forøvrig. 

Oppfølgingsstudier pågår. 

2.4 Forekomst 
Det finnes ingen fullstendig nasjonal registrering av endometriehyperplasier i Norge. 

Med mer enn 750 tilfeller av endometriecancer per år anslår man antallet hyperplasier 

til mellom 3000 og 4000. Optimal diagnostikk og korrekt behandling av forstadier må 

derfor ansees å være av stor betydning. De fleste hyperplasier forekommer hos peri-og 

postmenopausale kvinner, men kan forekomme i alle aldersgrupper (128). 

2.5 Risikofaktorer 
• HRT (129-132) 

• Tamoxifen (133-135) 

• Overvekt (136;137) 

• Anovulasjon (138) 

• Østrogenproduserende svulster (139) 

• PCO (140;141) 

• Lynch (142;143) 

Det finnes svært få studier som vurderer effekten av profylakse mot 

endometriehyperplasi, men forebyggende tiltak kan være aktuelt hos kvinner med 

særskilte risikofaktorer som f.eks. betydelig adipositas eller kronisk anovulasjon. 

Hormonspiral kan vurderes (144). 



2.6 Diagnostikk 
Symptomer 

Endometriehyperplasi har ingen spesifikke symptomer, men gir som oftest 

blødningsforstyrrelser. 

• Postmenopausal blødning 

• Menometrorrhagi (145;146) 

– Krever individuell vurdering 

2.6.1 Undersøkelser 

• Vaginal ultralydundersøkelse. 

– Det er ingen absolutt endometrietykkelse som garanterer fravær av hyperplasi 

og cancer, men sannsynligvis lav risiko ved tykkelse under 4 mm og jevnt 

avgrenset endometrium (147). 

• Histologisk prøve fra endometriet. 

– Endometriebiopsi/aspirasjon kan brukes primært (148) 

– Fraksjonert abrasio anbefales (eventuelt med tillegg av hysteroskopi) ved ikke 

avklart diagnose (149). Transcervical reseksjon (TCR) er ikke egnet som 

diagnostisk metode for endometriehyperplasi grunnet varmeskade som endrer 

både enkeltceller og vevsarkitektur. 

• Vurdere videre utredning ved mistanke om hormonproduserende tumor (mistenkes 

ved histologisk funn av hyperplastisk endometrium hos langvarig postmenopausale 

kvinner som ikke bruker hormonsubstitusjon). 

2.7 Differensialdiagnoser ved histologisk 
undersøkelse 

Ved histologisk undersøkelse kan de under nevnte tilstander forveksles med 

endometriehyperplasi: 

• Endometriecarcinom 

• Sekretoriske forandringer 

• Endometrium med lettere grad av hormonforstyrrelse 

• Graviditetsforandringer 

• Basale lag av endometriet 



2.8 Tiltak/behandling 

2.8.1 Hyperplasi med lav risiko for kreftutvikling 

Pasienter med lav risiko for kreftutvikling (se tabell 2) kan behandles konservativt. 

Tabell 2.2 Hyperplasier med lav risiko for kreftutvikling som kan behandles 
konservativt 

WHO-2014 klassifikasjon D-score 

Endometriehyperplasi D-score ≥ 0 

 

2.8.1.1 Konservativ behandling med progestin 

Det finnes ikke entydige retningslinjer i litteraturen med henblikk på dose, varighet og 

type av progestin og ulike regimer er fortsatt i bruk. I de senere årene er det kommer 

flere populasjonsbaserte studier som viser god effekt av hormonspiral som behandling 

ved endometriehyperplasi (105;150-152). Ved inneliggende hormonspiral er 

konsentrasjonen av progestin i endometriet vist å være 100 ganger høyere 

sammenlignet med den konsentrasjonen som er målt ved per oral behandling (153). En 

nylig publisert nasjonal RCT viste 100 % respons hos alle som fikk hormonspiral, men 

bare 69 % respons hos de som fikk lavdosert per oral progestin syklisk. Av de som fikk 

kontinuerlig per oral progestinbehandling hadde 96 % respons (121). 

• Eksempel på intrauterin behandling: 

– Levonorgestrel hormonspiral. Behandlingen er vist å ha effekt etter 3–

6 måneder, men ved god toleransen kan den med fordel kontinueres, særlig hos 

premenopausale kvinner med vedvarende risikofaktorer, da det er vist at mer 

enn 40 % får tilbakefall etter seponering (154). Spiralen bør skiftes hvert femte 

år. Forandringene i endometriet er de samme som ved høye doser progestin per 

oralt (121;122;155;156). 

• Eksempel på syklisk per oral behandling: 

– Medroksyprogesteronacetat 10 mg per os i 10–14 dager per syklus i 3–6 mnd. 

(157). 

• Eksempel på kontinuerlig per oral behandling: 

– Medroksyprogesteronacetat 10 mg per os daglig 3–6 måned (158). 

– Medroksyprogesteronacetat 30 mg per os daglig 3–6 måneder (157). 



2.8.2 Hyperplasi med høy risiko for kreftutvikling 

Pasienter med høy risiko for kreftutvikling (se tabell 3) behandles kirurgisk. 

Tabell 2.3 Hyperplasier med økt risiko for kreftutvikling eller økt sannsynlighet for 
ko-eksisterende carcinom som bør behandles kirurgisk 

WHO 2014 D-score 

Endometrial intraepitelial neoplasi, EIN D-score < 0 

 
På grunn av høy risiko for ko-eksisterende cancer bør disse pasientene utredes 

preoperativt som endometriecancer (108;123). 

Disse pasientene inngår i pakkeforløp. 

2.8.2.1 Kirurgisk behandling 

• Hysterektomi eventuelt med bilateral salpingo-ooforektomi. 

• Endometrieablatio/TCR-E er ikke anbefalt primærbehandling av hyperplasi. Slik 

behandling kan vanskeliggjøre adekvat oppfølging. Histologi etter slik behandling er 

ofte lite representativ pga. adheranser og tildekking av kjertelvev. Gjelder alle typer 

hyperplasi. 

Dersom pasienten har kontraindikasjoner mot kirurgisk behandling eller ønsker 

bevaring av fertilitet, kan høye doser progestin unntaksvis benyttes ved de alvorligste 

hyperplasiene (EIN/ kompleks hyperplasi med atypi, D- score <0) under tett oppfølging 

i samarbeid med gynekologisk onkologisk senter (158;159). Slik behandling kan være 

intrauterin (hormonspiral) eller per oral (f.eks. Megace 160 mg /dag) (159). 

2.9 Forløp og prognose 
Det naturlige forløp av endometriehyperplasier har vært lite kjent (104). Dette skyldes 

blant annet at: 

• Klassifiseringen varierer og at reproduserbarheten at blant patologer ikke er 

optimal (110). 

• Lesjonene fjernes helt eller delvis ved abrasio, hormonell og/eller kirurgisk 

behandling. 

Nye studier viser at hyperplasi vil residivere i betydelig grad etter primær 

behandlingsrespons etter at behandlingen seponeres (105;154;160;161). Kreftrisiko for 



de ulike gruppene av endometriehyperplasi er svært varierende i de ulike studier (2–

50 %). De oppfølgingsstudiene som foreligger er ikke direkte sammenlignbare og 

oppfølging er kortvarig (104). 

I en nylig publisert RCT med 2 års oppfølging etter avsluttet behandling (n=153) fikk 

mer enn 40 % av kvinnene tilbakefall av hyperplasi under oppfølgingsperioden. 

Tilbakefallsfrekvensen var uavhengig av om kvinnene hadde fått hormonspiral eller per 

oral progestin (154). De fleste residiverte i løpet av de første 2 år etter seponering av 

behandling. 

En populasjonsbasert studie (n=57) fra UNN med mer enn 15 års oppfølging etter 

avsluttet behandling viste at mer enn 20 % fikk residiv av hyperplasi mens en pasient 

utviklet endometriecancer i løpet av oppfølgingstiden (162). 

2.9.1 Oppfølging 

På bakgrunn av at det er påvist betydelig recidivfrekvens de 2 første årene etter 

behandling, anbefales kontroller i 2 år etter avsluttet progestinbehandling. 

Her gir vi forslag til oppfølging ut fra eksisterende kunnskap om alvorlighetsgrad og 

residiv. 

• Endometriehyperplasi (WHO 2014, type 1) og D-score ≥ 0 som responderer på 

progestinbehandling bør kontrolleres med histologisk prøve hver 6–12 måned i 

minst 2 år etter avsluttet behandling med normalisering av endometriet. 

Kontinuering av intrauterin progestin med hormonspiral bør overveies, særlig hos 

premenopausale kvinner med vedvarende risikofaktorer (154). Under pågående 

spiralbehandling ser risikoen for tilbakefall av endometriehyperplasi ut til å være 

svært lav (105). Det foreslås derfor at det ikke er nødvendig med rutinemessige 

kontroller av kvinner med inneliggende hormonspiral som er vellykket behandlet 

for sin endometriehyperplasi. Dette forutsetter normalisert histologi (ved minst to 

kontroller), tynt endometrium ved vaginal ultralyd og fravær av 

blødningsuregelmessigheter. 

• Endometrial intraepitelial neoplasi, EIN (WHO 2014, type 2) og D-score < 0 som får 

konservativ behandling med progestiner, for eksempel ut fra ønske om bevart 

fertilitet, bør følges av lege med gynekologisk onkologisk kompetanse og med 

histologisk kontroll hver (3.–)6. måned. Kontroller etter normalisering 

individualiseres. 

• Ved persisterende hyperplasi bør behandling intensiveres ved øking av dose 

progestin eventuelt kirurgisk behandling. 



2.10 Komplikasjoner 
Per/postoperative 

Se kap. 1, endometriecancer. 

2.10.1 Bivirkning av progestinhormoner 

Mest uttalt ved høye doser. 

• Blødningsforstyrrelser 

• Vektøkning, væskeretensjon 

• Hodepine 

• Kvalme, dyspepsi 

• Mastalgi 

• Hirsutisme, akne 

• Svette, tremor, insomni, nedstemthet 

• Kardiovaskulære komplikasjoner 

2.11 Råd til primærlegen 
Vevsprøve fra endometriet ved postmenopausal blødning, menometrorrhagi eller 

endret blødningsmønster peri-menopausalt. Vurdere langvarig intrauterin 

progestinbehandling som profylakse til risikogrupper eller som langtidsbehandling ved 

hyperplasi dersom pasienten tolererer dette. 

2.12 Pasientinformasjon 
• Informasjon bør omfatte: 

– Funn som er gjort (Ultralyd, Histologisk prøve) og plan for videre behandling. 

• Ved hormonell behandling: 

– Informasjon om bivirkninger og opplegg for kontroll av behandlingseffekt 

– Funn ved oppfølgingskontroll (histologisk prøve) 

– Plan for videre behandling som f. eks fortsatt hormonterapi, utelukkende 

kontroll, eller (ved persistens/ forverring) operativ behandling 

• Ved operativ behandling: pre- og postoperativ informasjon: se kapittel om 

endometriecancer. 
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