
7 Premaligne 
lidelser i cervix 
uteri 

  



 

7.1 Innledning 
ICD-10 skiller ikke mellom de to hovedtypene premalignitet (carcinoma in situ) i 

plateepitel og sylinderepitel, som er forstadier for henholdsvis plateepitelcarcinom og 

adenocarcinom i cervix. Cervical intraepitelial neoplasi (CIN) brukes synonymt med 

plateepiteldysplasi. 

CIN1/LSIL vurderes som lavgradig, CIN2 og CIN3/HSIL og Adenocarcinoma in situ 

(AIS/ACIS) som høygradig dysplasi. CIN2+ omfatter høygradig dysplasi og cancer. Tiden 

fra AIS oppdages til utvikling av adenocarcinom kan være kortere, se anbefalinger i pkt. 

7.2.8. Ved blandingsdiagnose CIN/ AIS, skal retningslinjer for AIS følges. 

WHO Female Genital Tumours, 2020, angir ny klassifikasjon med skille mellom HPV-

assosierte og HPV-uavhengige adenokarsinomer. HPV-uavhengige adenokarsinomer 

inkluderer gastrisk type adenokarsinom, forstadium med typisk gastrisk differensiering 

(gAIS). Andre HPV-uavhengige adenokarsinomer er klarcellet, mesonefrisk og 

endometrioid type. 

 

 

ICD-10 Histologiske diagnoser 

N87.0 CIN 1 – Lett dysplasi 

N87.1 CIN 2 – Moderat dysplasi 

D06 CIN 3 – Grov dysplasi eller carcinoma in situ 

 D06.0 CIN 3 i endocervix (inkl. AIS) 

 D06.1 CIN 3 på ektocervix (portio) 

 D06.9 CIN 3 uspesifisert del av livmorhals 
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Cytologiske klassifikasjonssystem i bruk i Norge fra 2005 (554) 

(Normal) Normal morfologi 

ASC-US* Irregulært plateepitel av usikker betydning (undetermined significans) 

ASC-H* Atypisk plateepitel der høygradige celleforandringer i plateepitelet ikke kan 
utelukkes 

AGUS* Irregulært sylinderepitel av usikker opprinnelse eller betydning 

LSIL* Lavgradige intraepiteliale forandringer i plateepitel 

HSIL* Høygradige intraepiteliale forandringer i plateepitel 

AIS/ACIS* Høygradige intraepiteliale forandringer i sylinderepitel/Adenokarsinom in situ 

Cancer Invasivt karsinom 

* Se ordforklaring pkt. 7.8 

7.1.1 Forekomst 

Kreftregisteret publiserer årsrapporter med en oversikt over blant annet antall 

livmorhalsprøver, dekningsgrad, oppfølging og behandling for celleforandringer. 

Årsrapport Livmorhalsprogrammet. 

7.1.2 Etiologi og risikofaktorer 

• Humant Papilloma Virus (HPV) er kausalfaktor for utvikling av cervix cancer og er 

påvist i > 99 % av tilfellene. Infeksjon med onkogene HPV-typer er nødvendig for 

utvikling av CIN 2+ og AIS (348;555-557). 

• Høyrisikotypene 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58, er påvist over 80–90 % av CIN 2+ (558-

560). 

• Livstidsrisiko for cervical HPV-infeksjon hos seksuelt aktive er opp til 80 % (350). 

• De fleste genitale HPV infeksjoner er asymptomatiske og går i spontan klinisk 

remisjon innen 2 år (90 %) (351). 

• Persisterende HPV-infeksjon og utrykk av oncoproteiner er forutsetning for utvikling 

av CIN 2+, og risikoen øker med infeksjonens varighet (352) . 

• Ved påvist CIN forandringer er risiko for cancer angitt under «Forløp/Prognose». 

• Samtidig infeksjon med flere onkogene HPV-typer øker risikoen for CIN 2+ (352). 

• HPV-type 16 er hyppigst forekommende i CIN2+ (350). 

• Prevalens av onkogene HPV-infeksjoner varierer med alder (561). HPV-infeksjoner 

er hyppigst forekommende hos unge kvinner. En studie viser at ca 50 % av norske 

kvinner mellom 18 og 26 år tester positiv med HPV test (562). 
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Klassifisering av HPV-genotyper gruppert etter potensiale til å utvikle invasiv cancer 
(555) 

Risikogruppe HPV-genotype 

Høy 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 

Sannsynlig høy 68 

Mulig høy 26, 53, 66, 67, 69, 70, 73, 82 

Lav 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 72, 81 

7.1.3 Risikofaktorer 

• Røyking øker risikoen for CIN 2+ (359-361). 

• Nedsatt immunforsvar (HIV-infeksjon/AIDS, SLE, immunsuppresjon) gir økt risiko for 

CIN 2+ (359;363). 

• Tidlig seksuell debutalder og antall partnere øker risikoen for CIN2+ (364). 

• Langvarig bruk av P-piller er assosiert med økt risiko for CIN 2+ (359;360;563). 

• Samtidig infeksjon med Chlamydia trachomatis og andre seksuelt overførbare 

infeksjoner øker risikoen for CIN 2+ (564). 

• Arvelig faktorer som HLA-variasjon kan ha betydning for utvikling av CIN2+ 

(353;565). 

• Annen HPV-relatert pre-cancer eller cancer øker risikoen for CIN 2+ (365). 

7.1.4 Forløp/prognose 

• Det er få studier som omfatter naturlig forløp av CIN. En studie har vist at 31 % av 

CIN3 som ikke ble behandlet progredierte til cancer i løpet av 30 år (566). En 

betydelig andel CIN går i spontan regress (567;568). Det finnes per i dag ingen 

metode for å skille mellom forandringer som går i regress og forandringer som vil 

kunne progrediere til cancer. 

• Behov for re-behandling etter konisering er oppgitt å være ca 10 % første 2 år, 

uavhengig av frie reseksjonsrender (569-571). 

• Persisterende HPV-infeksjon etter konisering øker risiko for residiv, størst risiko for 

residiv første 10 år etter behandling (570). Negativ HPV test etter eksisjon av 

premaligne forandringer er assosiert med meget lav risiko for ny CIN2+ (572). 

• Forløp av AIS er ikke godt dokumentert, men erfaringsmessig kan tiden fra 

diagnosen AIS til utvikling av adenocarcinom være kortere, enn fra CIN til 

plateepitelcarcinom, se pkt. 7.2.8. 

• Immunsupprimerte kvinner med dysplasi bør følges opp av gynekolog med 

kompetanse på dette området, evt. i samråd med immunolog og revmatolog for å 
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optimalisere behandlingen i forhold til immunforsvaret. Det er vanlig med 

multifokal dysplasi (cervix, vagina, vulva og perianalt) hos disse pasientene. 

7.2 Diagnostikk 
Norske helsemyndigheter anbefaler kvinner mellom 25 og 69 år å delta i livmorhals 

screeningprogrammet. For kvinner 25–33 år anbefales celleprøve fra livmorhalsen 

hvert tredje år: Flytskjema for cytologi screening. Primær HPV-screening fra 34 år er 

under innføring i hele landet, her gjelder følgende algoritme: Flytskjema for HPV 

primær screening. Intervallet mellom screeningprøvene blir da hvert femte år. Se 

Kreftregisterets nettsider for mer generell informasjon om Livmorhalsprogrammet. 

• Symptomer: vanligvis ingen. 

• Gynekologisk undersøkelse: oftest normal. 

• Cytologisk prøve: unormal. Ved cytologisk prøvetaking er sensitiviteten for CIN2+ 

lav (71 %) og spesifisiteten høy (99 %) (573;574). 

• Livmorhalsprøven bør tas før eksplorasjon. Ta prøven fra overgang sylinder-

platepitel /Squamo collumnar junction (SCJ). Bruk lite og vannbasert eksplorasjons 

gel (se bruks-anvisning hvilke typer gel) på spekulum. Unngå blod og slim i prøven 

om mulig. Trekk børsten raskt ut hvis det begynner å blø. Prøvetakere bør ta e-

lærings kurs som ligger på legeforeningens e-lærings kurs side og få praktisk 

erfaring på gynekologisk poliklinikk. 

– Cytologi har lav sensitivitet for cancer, ved makroskopisk tumor er det 

indikasjon for kolposkopi og biopsi. 

– Cytologi alene er uegnet for utredning av gynekologiske symptomer og funn. 

– Metaplasi beskriver en normal fysiologisk prosess, og trenger ingen utredning. 

– AGUS eller AIS/ACIS, se pkt. 7.2.8. 

7.2.1 Oppfølging av Livmorhalsprøver 

Anbefalinger gitt av Livmorhalsprogrammet. Gjeldende fra 1.7.18 

Fra 1.7.18 ble det innført ny screeningalgoritme. 

HPV-test i primærscreening ble innført for alle kvinner mellom 34–69 år i Rogaland, 

Hordaland og Trøndelag i 2018. I perioden fra 2019 til og med 2021 skal HPV-test 

erstatte cytologi som primær screeningtest for alle kvinner mellom 34 og 69 år i resten 

av landet (Algoritme primær HPV screening). Kvinner mellom 25 og 33 år følger 

algoritmen for primær cytologi screening (Algoritme primær cytologi screening). 
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OBS! En mangel ved dagens screeningprogram er at prøvehistorikken kan være ukjent 

for prøvetaker. Patologene har f.o.m. 2019 mulighet for tilgang til alle cytologiske og 

histologiske prøver med prøvehistorikk, samt HPV-resultat, på prøver tatt i Norge. 

Dette undersøkes ikke rutinemessig, og det er derfor svært viktig at prøvetager angir 

det som er kjent av tidligere aktuell sykehistorie. 

I noen tilfeller er det indikasjon for individuell vurdering og avvik fra gjeldende 

anbefalinger. 

7.2.2 Kolposkopi 

Er veiledende for histologisk prøvetaking, ikke en selvstendig diagnostisk metode (575-

577). Før man ufører kolposkopi bør man ha tatt godkjent kolposkopi kurs. Det finnes 

nasjonale og internasjonale kurs. Nettkurs finnes på legeforeningens nettsider. 

Kvalitetssikring av kolpo-skopifunn ved utredning og behandling er avgjørende for 

kvaliteten. Se internasjonale EFC retningslinjer. 

Prosedyre kolposkopi 

Før kolposkopi: 

1. Ha alltid cytologi/HPV-funnet klart for deg. Ved HSIL i cytologi, er det 75–80 % risiko 

for at det foreligger cervix dysplasi. 

1. Vær bevisst hvem du skal utrede/behandle: ung, eldre, paritet og barneønske, 

gestagen dominert prevensjon, HRT eller lokal østrogen bruk, tidligere konisert, 

røyker, immunsupprimert, tidligere/ aktuell SOS. 

2. Anamnese ift intermentruelle blødninger, postmenopausale blødninger, postkoitale 

blødninger, påfallende fluor, tidligere/ aktuell sykehistorie med kodylomer/ VIN/ 

cervix dysplasi og familieanamnese på cervix dysplasi/cervix cancer. 

Systematisk undersøkelse med kolposkop: 

1. Inspiser vulva for kondylomer og andre lesjoner, bruk evt. eddiksyre og kolposkoper 

der også (obs eddisyren trenger 2–5 min på å virke optimalt i hud, se evt. over en 

gang til etter du har kolposkopert cervix). 

1. Vaginal slimhinnene kan inspiseres når spekelet trekkes ut. 

2. Sørg for å få god oversikt over portio/cervix med selvholdende spekel. 

3. Fjern blod og slim for å få optimal oversikt. 

4. Makroskopiske forandringer? Avgrensning ift cervikalkanal og fornix? 

5. De fleste kolposkop forstørrer fra 6–24 x. Start med liten forstørrelse og hvitt lys for 

å få oversikt. Med grønt lys får man tydeligere frem atypiske kar og ujevnheter på 

overflaten. 



6. Representativ kolposkopiundersøkelse? Overgang mellom plate- og sylinderepitel 

(SCJ) må da være synlig, og øvre begrensning av evt. lesjoner opp mot kanalen må 

være helt synlige. 

7. Transformasjonssonen er feltet mellom den opprinnelige og nye overgangen 

mellom sylinder-platepitel. Det er den nye overgangen mellom sylinder-plateepitel 

(SCJ), som beskrives ved TZ1, 2 og 3: 

– Type 1: synlig på portio overflaten 

– Type 2: hele eller deler går inn mot cervikal kanalen, men blir synlig ved 

manipulasjon med tupfer, vattpinne eller tang 

– Type 3: helt eller delvis ikke synlig. Det er også type 3 dersom øvre kant av 

lesjonen ikke er synlig 

8. Beskriv evt forandringer med klokken (eks. kl 1, mellom kl 3 og 7). Dokumenter med 

foto eller tegning (husk samtykke og trygg lagring): – Intensitet av acetohvit farging 

– Raskt opptak og sterk acetohvit forandring er oftest tegn på høygradig 

forandring 

– Avgrensninger og overflatekontur av acetohvite lesjoner 

– Atypiske karmønstre: Punktuasjoner, mosaikk, atypiske kar 

– Størrelse på lesjonen(e) 

– Evt. fargeendringer ved påføring av jod 

9. Swede score (se vedlegg A, s. 98) anbefales å bruke for å systematisere 

beskrivelsen. Poengene kan hjelpe å skille mellom lavgradige og høygradige 

forandringer, men er lite sensitiv for funn ved poeng 5–7. 

10. Lugols/Jod 3–5 % løsning kan brukes som diagnostisk hjelpemiddel. Den kan også 

være et godt hjelpemiddel ved konisering, for å få med overgang sylinder-platepitel 

/ atypiske forandringer og vurdere vagina etter kolposkopi. OBS! CAVE JOD. Farger 

ikke / i mindre grad atrofiske slimhinner, bruk kun på postmenopausale dersom 

HRT/ lokal østrogen bruk. 

7.2.3 Portiobiopsi 

For histologisk verifisering av diagnose før eventuell behandling. 

NB! «see and treat» bør unngås, pga økt risiko for overbehandling. Det er kun erfarne 

kvalitetssikrede kolposkopister som skal utføre «see and treat», for eksempel hos eldre 

kvinner med HSIL eller ACIS og klare høygradige kolposkopiske funn. EFC guidelines 

treatment 

Lokalanestesi bør vurderes. Bedøvelse med Vasopressin er anbefalt, unngå Adrenalin 

grunnet bivirkninger. 
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• Portiobiopsier ved kolposkopifunn (kolposkopi rettet): Ved uventet negativ biopsi 

etter positivt kolposkopifunn, vurder regranskning av biopsi eller ny biopsi. For 

representativ biopsi, må patolog beskrive at overgang sylinder-platepitel (SCJ) er 

med. 

• Prøvetagning uten kolposkopifunn: En biopsi fra hver kvadrant ved overgang 

sylinder- platepitel (SCJ), antall (og størrelse) kan begrenses dersom senere 

graviditetsønske (577). 

7.2.4 Cervikal abrasio 

Lokalanestesi bør vurderes. 

• Kan utelates ved CIN med avgrenset kolposkopisk lesjon og fullt synlig overgang 

mellom plate- og sylinderepitel. 

• Skal alltid tas med skarp curette ved ACIS og AGUS (lesjonene er ofte multifokale 

endo-cervicalt) (578). 21 % ikke-representative utskrap med Novacs curette. 

• Skal i regelen utføres hos tidligere koniserte. 

7.2.5 Oppfølging etter portiobiopsier og cervikal abrasio 

Ved høygradige celleforandringer (HSIL, AIS, ASC-H) og normal eller CIN1 i cervix 

biopsi: 

• Ved HSIL er det 75–80 % risiko for CIN2+ og ved ASC-H er det ca 50 % risiko for 

CIN2+ (578). 

• Dersom man ikke finner CIN2+, anbefales ny kolposkopi, cytologi og HPV-test om 

6 mndr, forutsatt at biopsiene var representative. 

Ved lavgradige celleforandringer (ASCUS og LSIL med HPV+) og normal eller CIN1 i 

cervix biopsi: 

• Cytologi og HPV-test om 12 mndr. 

Ved vedvarende normal cytologi, representativ for kjertelvev, men persisterende 

HPV positive prøver og representative normale biopsier: 

• Bør diagnostisk konisering unngås, under forutsetning at det foreligger TZ 1 eller 2 

og normale funn ved kolposkopi. 

• Ved TZ3 blir det individuell vurdering, under forutsetning av representativt cervikalt 

utskrap. 

• Kvinnen kontrolleres først og fremst med cytologi og HPV test, evt. nye 

biopsier/utskrap, etter risikoprofil. 



7.2.6 Utredning ved vedvarende diskrepans mellom 
cytologi, kolposkopi og histologi 

• Diagnostisk konisering bør vurderes, særlig hos postmenopausale der overgang 

sylinder-platepitel (SCJ) ikke er synlig. 

• Sjekk at det er gjort utvidet kolposkopi av hele vagina med tanke på VAIN (evt bruk 

av Lugol’s væske/ Jod ved østrogeniserte slimhinner). 

• Be om revurdering av samlet prøvemateriale for cytologi, histologi og evt. HPV-test 

resultat. 

7.2.7 Indikasjon for HPV-testing 

Se pkt. 7.2.1 for link til algoritme HPV-test i primærscreening. 

• Oppfølging etter behandling (konisering). Se pkt. 7.4, veiledende algoritme for 

oppfølging etter behandling for CIN2+. 

• HPV test på klinisk indikasjon: – Ved CIN 1 i biopsi tatt som ledd i 

utredning/oppfølging av unormal cytologi 

– Ved normal biopsi etter høygradig dysplasi i cytologisk prøve 

– Ved normal biopsi post partum etter høygradig dysplasi i graviditet 

• Se HPV-test på klinisk indikasjon, utvidet liste for kliniske indikasjoner. 

• Obs: I HPV primær screening kan man be om cytologi på klinisk indikasjon. 

7.2.8 Adenocarcinoma in situ 

AIS og ACIS står for det samme; Adenocarcinoma in situ, og er forstadie til 

adenocarcinom. Forløp av AIS er ikke godt dokumentert, men tiden fra diagnostisert 

AIS til påvist adenocarcinom kan være kortere enn fra CIN til plateepitelcarcinom. Det 

er usikkert om dette skyldes at AIS er vanskeligere å diagnostisere og derved oppdages 

senere, og/eller om selve prosessen fra dysplasi til cancer går raskere. Det er derfor 

viktig med rask avklaring, samtidig som det er viktig å verifisere diagnosen slik at pas 

får rett oppfølging og behandling. Upublisert data fra Kreftregisteret viser at hos 

kvinner med cytologidiagnosen AIS, fikk i løpet en 5 års oppfølgingsperiode 44.0 % 

diagnosen AIS, 16.9 % CIN2-3, 18.0 % adenocarcinom, 1.2 % plateepitelcarcinom, 2.3 % 

cancer uteri, 1.2 % metastaser og 0.8 % ikke spesifisert cancer. Disse tallene viser at 

nesten 85 % av kvinner med AIS i cytologi hadde/utviklet en behandlingstrengende 

tilstand. I andre sammenlignbare land gjøres i større grad direkte eksisjon 

(https://nkcx.se/templates/vardprogram_2019.pdf). 

file:///C:/Users/uxvein/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CAL93A78/IS%203005%20Nasjonalt%20Handlingsprogram%20Gyn%20Kreft.docx%23Oppfølging_av_Livmorhalsprøver
file:///C:/Users/uxvein/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CAL93A78/IS%203005%20Nasjonalt%20Handlingsprogram%20Gyn%20Kreft.docx%23Oppfølging_og_kontroller
https://www.legeforeningen.no/contentassets/0f536f4ae57c48f598b4835bb889ab7b/eksempler_hpv_test_klinisk_indikasjon.pdf
https://nkcx.se/templates/vardprogram_2019.pdf


Utredning 

• Kolposkopiske funn kan være vanskeligere å tyde men også helt fraværende, da de 

kan sitte høyere oppe i cervikal kanalen. 

• For å utrede om det er nok med eksisjon (konisering), tas i utgangspunktet biopsier 

og cervix utskrap, men «see and treat» kan utføres direkte av erfarne 

kolposkopører. Prøvene må sendes prioritert der det bes om svar innen 1 uke 

• Utskrap skal alltid tas med skarp curette da lesjonene ofte er multifokale 

endocervicalt (578). 

• Der det er adenocarcinom i vevsprøvene, utredes kvinnene i henhold til 

retningslinjene i Handlingsprogrammet, kapittel 6 

• Hos kvinner over 40 år skal endometriekreft utelukkes med ultralyd og 

endometriebiopsi før konisering, i tillegg til biopsier og cervikalt utskrap 

• Dersom AIS i cytologi men normale biopsier, kan man ikke stole på at biopsiene er 

representative, selv om SCJ er beskrevet, da lesjonene fortrinnsvis er endocervikalt 

beliggende og ofte multifokale. 

– Be evt. patologen se på cytologi prøven en gang til 

– Dersom AIS diagnosen opprettholdes, bør man utføre eksisjon/ konisering 

– Dersom AIS diagnosen i cytologi endres til en mer benign tilstand der 

behandling kan avventes, anbefales kontroll om 2 måneder med cytologi og 

HPV. Dersom kontroll cytologi viser AIS på nytt, bør man utføre 

eksisjon/konisering 

Behandling 

• Koniseringen bør alltid utføres av gynekolog som er vant med å håndtere AIS 

• «See and treat» ut ifra AIS i cytologi kan utføres av erfarne kolposkopører 

• Bør prioriteres til konisering raskere enn CIN2 og CIN3 (572), innen 4 uker etter svar 

på cytologi foreligger 

• Ved konisering, be om raskt/ prioritert svar i histologi remissen 

• For å få optimale betingelser, vurder konisering i narkose 

• Man bør tilstrebe kon i ett preparat. Trekantslynge er kontraindisert 

• Hos kvinner med barneønske og TZ1 eller 2 kan bueformet slynge med høyde 12–

15 mm brukes. I tillegg bør eksisjonen være dyp nok lateralt for å sikre at man får 

med seg kryptene (minimum 6 mm dybde) 

• Hos kvinner etter endt barneønske bør det utføres en sylinderformet høy eksisjon 

(20–25 mm). I tillegg bør eksisjonen være dyp nok lateralt for å sikre at kryptene er 

med, dvs minimum 6 mm 



– Eksisjon bør utføres med diaterminål eller laser. Dersom bueformet slynge 

brukes, bør det i tillegg gjøres en «top hat», som er en mindre buet eksisjon av 

gjenværende cervikal kanal. Husk å merke øvre reseksjonsrand med tråd. 

• Etter eksisjon gjøres cervikalt utskrap. 

Oppfølging 

• Etter behandling skal kvinner med AIS følges opp hos gynekolog 

• Dersom ikke frie render, bør i utgangspunktet ny konisering utføres 

• Dersom ung pasient med barneønske kan man vurdere kontroll innen 2–3 måneder 

med cytologi og HPV 

• Oppfølgingscytologi må være representativ, dvs inneholde både plate og 

kjertelepitel 

• Dersom persisterende HPV etter konisering, bør hysterektomi anbefales etter 

avsluttet barneønske. Ellers bør rekonisering vurderes 

• Dersom det er frie render, men vanskelig å ta representative prøver fra stenotisk 

cervikal kanalen til tross for blokking, bør hysterektomi anbefales, også ved neg HPV 

7.2.9 Gravide 

Se kapittel «Premaligne og maligne forandringer i cervix i svangerskapet», veileder i 

obstetrikk. 

• Ved blødning er cervix patologi en differensialdiagnose. 

• Graviditet predisponerer ikke for CIN og påvirker sannsynligvis ikke det naturlige 

forløpet (579). 

• Risikoen for at CIN3 i løpet av svangerskapet progredierer til cervix cancer er 

rapportert å være 0,3 % (580;581). 

• Vanlig screeningintervall følges (582). 

• Ved positiv HPV test og ASC-US/ LSIL, følges pasienten i henhold til retningslinjene 

til livmorhalsprogrammet. 

Ved påvist ASC-H/ HSIL/ AGUS, eller histologisk verifisert CIN2–3, følges den gravide 

med kolposkopi/cytologi hver 12. uke (583). Dersom kolposkopi funn er 

cancersuspekte, cytologi indikerer cancer eller det foreligger progresjon fra tidligere 

funn, må nye biopsier tas. Tilstreb at gravide følges av samme gynekolog med erfaring 

innen cervix dysplasi. 

• Ved mistanke om invasiv cancer og AIS, henvis pasienten raskt til spesialavdeling for 

gynekologisk onkologi. 



• Første postpartum konsultasjon med kolposkopi, cyt og HPV anbefales 12 uker etter 

fødselen hos erfaren kolposkopist. Kontroll tidligere ved mistanke om mikroinvasiv 

cancer og AIS. – Dersom cytologisk og/ eller histologisk verfisert høygradig dysplasi, 

før eller i svanger-skapet, skal det også tas biopsier ved 12 ukers kontrollen. 

– Ved histologisk verifisert høygradig dysplasi før eller i svangerskapet og klare 

kolposko-piske funn som indikerer høygradig forandringer eller mikroinvasiv 

cancer, bør man vurdere å gå rett på konisering. 

– Dersom cytologisk lavgradige funn før eller i svangerskapet ikke har blitt 

biopsert etter retningslinjene fordi pasienten var gravid, kan dette gjøres ved 

12 ukers kontrollen post partum i tillegg til cytologi med HPV. 

7.2.10 Differentialdiagnoser 

• Metaplasi (er en normal fysiologisk prosess og trenger ingen utredning) 

• Kondylomer 

• Invasiv cervix cancer 

• Endometrieatypi 

• Genitale infeksjonssykdommer 

• Ikke plateepitel relatert cancer i cervix, for eksempel nevroendokrin cancer, 

metastaser, etc 

7.3 Behandling 

7.3.1 Generelt 

• For behandling av AIS, se pkt. 7.2.8. 

• Lokale destruktive metoder (kryo, laservaporisering, diatermi) anbefales ikke som 

primær behandling for CIN2+, fordi man ikke får histologi til vurdering av grad og 

utbredelse. 

• Konisering øker risiko for preterm fødsel (584). Se kapittel «Premaligne og maligne 

forandringer i cervix i svangerskapet», veileder i obstetrikk. 

• Man må få med overgang sylinder-platepitel (SCJ) og øvre del av lesjonen dersom 

man velger å konisere. 

• Ved ufri øvre/endocervikale reseksjonskant er risikoen for recidiv høyere enn ved 

ufri nedre/vaginale reseksjonskant. 

• CIN1 er uttrykk for HPV infeksjon, og behandles i utgangspunktet ikke. Ved 

persistens i 12–24 måneder, kan man gjøre en klinisk vurdering i forhold til alder og 

fremtidig fertilitets ønske hvis man skal behandle. Unngå diagnostisk konisering pga 

persisterende HPV infeksjon uten cytologiske funn. Erfarne kolposkopister kan 
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vurdere å behandle med ablasjon (vaporisering med diatermi eller laser) ved 

vedvarende CIN 1, dersom TZ 1 og 2 foreligger. Man må sørge for minst 6 mm 

dybde ved behandlingen. 

• CIN 2 skal i regelen behandles, men kan observeres hos kvinner under 30 år 

dersom: lesjonen er liten, avgrensbar og ikke omfatter cervical kanalen (TZ1 og TZ2) 

og lesjonen ikke er forårsaket av HPV16. Studier har vist at opptil 60 % av CIN2 

lesjoner hos kvinner under 30 år går i regress i løpet av 2 år, mens risikoen for 

progresjon er 11 % (568). Ekspektanse kun ved forventet god compliance; kontroll 

hver 6 mnd. med cytologi, HPV test, kolposkopi og evnt. biopsi, i maksimum 2 år. 

• Utredning og behandling av premaligne lidelser i cervix skal meldes til 

Kreftregisteret på eget CIN-skjema. 

7.3.2 Konisering 

• Indikasjon for konisering: 

– CIN 2+ (hos ikke-gravide), se ovenfor. 

– Ved mistanke om mikroinvasjon ved kolposkopi vurdert av erfaren kolposkopist, 

skal det gjøres diagnostisk konisering (OBS! ikke ved makroskopisk tumor). 

– Dersom biopsier viser tidlig/mikroinvasiv cancer, uten makroskopisk tumor, er 

diagnostisk kon indisert. 

– Ved uavklart histologisk diagnose, dvs. diskrepans mellom cytologisk og 

histologisk diagnose (diagnostisk konisering). 

– I utvalgt tilfeller ved persisterende CIN 1. 

• Metode: 

– Kolposkoper alltid før konisering. 

– Slynge (LEEP / LOOP / LLETZ)/ nåleeksisjon (NETZ) / laser. 

– Fortrinnsvis i lokalanestesi. I vanskelige tilfeller kan narkose vurderes. 

• Konus størrelse: 

– Lesjonen bør fjernes kolposkopiveiledet med en dybde på minimum 8 mm. 

– Behandling tilpasses type transformasjonssone (TZ). 

– TZ bør tilstrebes fjernet i sin helhet. 

– Overgangen mellom sylinder og plateepitel (SCJ) skal fjernes (585). 

– Hos unge med fremtidig barneønske bør minst mulig vev fjernes (konus dybde 

viktigere å begrense, enn konus overflate) (586-588). 

– Generell vaporisering/elektrokoagulering av sårbunn og reseksjonskantene er 

kun for hemostase. Unngå cervical kanalen pga økt stenose risiko. 

https://www.kreftregisteret.no/Registrene/Innrapportering/


– Ved endocervical lesjon eller AIS, og bekymring for om øvre reseksjonsrand er 

fri, kan det tas avsluttende prøve fra endocervix med curette for vurdering av 

inngrepets radikalitet. 

7.3.3 Hysterektomi 

• Vurderes ved persisterende eller residiverende CIN 2+ etter tidligere konisering/re-

konisering eller ved tilleggsindikasjon. Vurder om man kan komme til mål med re-

konisering før hysterektomi. 

• Vaginal hysterektomi er egnet, da man har best oversikt over evt. forandringer på 

ekto-cervix. Uansett operasjonsmetode, skal man kartlegge dysplastiske 

forandringer og utbredelse ved å kolposkopere og evt. bruke jod for å få fjernet 

forandringene med god margin. Slimhinnene i vaginaltoppen bør ikke dras inn i 

suturene, da evt. gjenværende dysplasi kan bli vanskelig å oppdage ved påfølgende 

kontroller. 

• Mer liberal holdning til hysterektomi ved AIS da dette er en multifokal sykdom, fri 

rand kan være vanskelig å oppnå og cytologibasert kontroll av sylinderepitel er mer 

usikker (589). 

• Hysterektomi bør anbefales til kvinner over fertil alder, hvis det ikke er frie render 

etter rekonisering og det er unormal celleprøve eller positiv HPV test ved kontroll. 

• Ved ikke fri nedre rand etter hysterektomi for CIN2+ skal suspekte lesjoner 

biopseres. 

7.3.4 Komplikasjoner etter konisering 

Tidlige komplikasjoner (innen 1 dag) 

• Peroperativ perforasjon til nabo organer. 

• Per- eller postoperativ blødning (590). 

Behandles med: Tampong/kompresjon, Cyklokapron (lokalt/systemisk), sutur. 

• Infeksjon: Behandles med antibiotika iht. Resistensbestemmelse, evt.: 

Flagyl/Doxycyclin. 

Senkomplikasjoner (senere enn 14 dager) 

• Cervix stenose (dysmenorè, hematometra) (590). Risikoen øker hos 

postmenopausale kvinner, og kan maskere senere endometriecancer. Det finnes få 

studier som omhandler dette. 

• Prematur fødsel (cervix insuffisiens) (591;592). 

• Sen abort (593). 



Angående cerclage i aktuelt, og kontroller i påfølgende svangerskap; se Veileder i 

Obstetrikk (594) på Den norske legeforening sine nettsider. 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/
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7.4 Oppfølging og kontroller 

7.4.1 Oppfølging etter konisering 

 

 



Oppfølging etter behandling med HPV-test og cytologi hvert 3. år anbefales, men 

mangler dokumentasjon. 

7.4.2 Oppfølging etter hysterektomi 

• Dersom hysterektomert pga andre indikasjoner enn CIN – ingen videre oppfølging 

forutsatt normal cervix cytologi før operasjonen. 

• Dersom atypisk cervix cytologi eller HPV pos. funn i forkant, men ingen funn i 

histologi av uterus – HPV og cyt. 6 mndr postoperativt. Dersom normal cyt. og HPV 

neg., kan videre kontroller med cyt. og HPV avsluttes. 

• De som er hysterektomert pga CIN2+ med/eller uten fri rand vaginalt, ktr med cyt. 

og HPV 6 mndr. postoperativt. 

• Dersom normale funn, videre kontroller hvert 5. år (363). 

• Ved atypisk cyt. og/ eller HPV pos., kolposkopi og evt. biopsi. Hos postmenopausale 

kvinner, anbefales lokal østrogen for å få bedre celleprøver, samt se evt. lesjoner 

bedre ved påføring av eddik og jod. 

• Obs! Ta cytologibrushen godt opp i hjørnene. 

7.5 HPV-vaksinering etter behandling for CIN2+ 
Dagens HPV-vaksiner virker profylaktisk og beskytter mot infeksjon forårsaket av de 

HPV-genotypene som inngår i vaksinene, samt mot noen kryssbeskyttende HPV typer. 

Det finnes få studier på effekt av vaksinasjon etter gjennomgått behandling for CIN2+, 

og ingen av vaksi-nene på markedet har dette som godkjent indikasjon for vaksinasjon. 

I perioden 2012–2019 er det publisert fem studier på effekt av HPV vaksinasjon etter 

behandling for dysplasi. Resultatene antyder at HPV-vaksinene som er på markedet i 

dag potensielt kan redusere risiko for ny HPV relatert sykdom (595-598), men 

dokumentasjonen av effekt er fortsatt begrenset og The European society of 

Gynaecologic Oncology and the European Federation for colpo-scopy (ESGO-EFC) 

skriver i sin anbefaling fra 2019 at pasienter som er behandlet for CIN2+ på et ikke 

nærmere spesifisert individuelt grunnlag – kan tilbys HPV vaksine (599). De viser videre 

til pågående og planlagte studier som på sikt vil kunne bidra til økt kunnskap om 

effekten av HPV vaksinasjon hos kvinner som er behandlet for CIN. 

Det foreligger per i dag ingen anbefaling fra norske helsemyndigheter om HPV-

vaksinering etter behandling for CIN2+. Etter det nye «System for innføring av vaksiner 

i offentlig regi» som ble implementert i 2018, kreves metodevurdering for evaluering 

av effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet før vaksiner til nye grupper kan tas inn i 

nasjonale retningslinjer. Folkehelseinstituttet har i januar 2020 sendt et forslag om 



evaluering av HPV-vaksine til kvinner som er behandlet for CIN2+ er til vurdering i dette 

systemet. 

Så vidt man kjenner til er nasjonale retningslinjer heller ikke innført i andre land. I 

enkelte land har det likevel utviklet seg en gynekologisk praksis hvor det gis råd om 

vaksinasjon etter konisering på tross av manglende nasjonale anbefalinger. 

Etter innføring av HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009 blir forekomst og 

end-ringer av HPV genotyper i forstadier til livmorhalskreft eller livmorhalskreft i Norge 

overvåket som en del av det nasjonale oppfølgingsprogrammet for HPV-

vaksinasjonsprogrammet (600). 

Fra 2017 registreres derfor forekomst av HPV-genotyper i livmorhalskreft og forstadier 

til liv-morhalskreft i Meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS) ved 

Folkehelseinstituttet. Det innebærer at vevsprøver fra livmorhalsen som tas i 

forbindelse med utredning/ behandling av forstadier til livmorhalskreft eller 

livmorhalskreft HPV-testes (biopsier, koner) innkalles fra patologilaboratoriene og 

testes for HPV ved det nasjonale HPV-referanselaboratoriet. HPV-resultatene 

analyseres ved Folkehelseinstituttet og lagres i MSIS (601). Overvåkingen er hjemlet i 

MSIS-forskriften. 

7.6 Profylakse 

7.6.1 HPV-vaksinering 

HPV-vaksine ble inkludert i det norske barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2009 og 

tilbys alle jenter i 7. klasse (12–13 år). Fra høsten 2018 startet man og tilby gutter i 7. 

klasse HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Kvinner født 1991 eller 

senere har mellom november 2016 og desember 2018 fått tilbud om HPV-vaksine 

gjennom et to-årig innhentingsprogram. 

Det finnes tre HPV-vaksiner på markedet: Cervarix (HPV 16/18), Gardasil (HPV 

6,11,16,18) og Gardasil 9 (HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58). I Norge benyttes HPV-

vaksinen Cervarix både i barnevaksinasjonsprogrammet og i innhentingsprogrammet 

for unge kvinner. Gardasil ble benyttet i barnevaksinasjonsprogrammet frem til høsten 

2017. 

HPV-vaksinene har i randomiserte studier vist > 90 % beskyttelse mot HPV 16/18 

relatert infeksjon og høygradige lesjoner i livmorhalsen. Cervarix har dokumentert 93 % 

beskyttelse mot CIN3+ uavhengig av HPV-type (602). Tilsvarende beskyttelse for 



Gardasil er 43 % (602)). Den høye beskyttelsen for Cervarix skyldes kryssbeskyttelse 

mot HPV 31/33/45. Gardasil 9 forventes å gi 90 % beskyttelse mot livmorhalskreft 

(603). 

Gardasil og Cervarix har vært brukt i vaksinasjonsprogram siden 2007, og det er vist 

høy og langvarig beskyttelse for begge (604;605). I en studie fra Skottland blant jenter 

vaksinert med Cervarix som 12-åringer, fant man 89 % beskyttelse mot infeksjon med 

HPV 16/18, og høy kryssbeskyttelse mot HPV 31/33/45 (94 %, 79 %, 83 %) mer enn syv 

år etter vaksinasjon. I tillegg fant man høy grad av beskyttelse mot alle fem HPV-typer 

også hos uvaksinerte jenter, som uttrykk for flokkbeskyttelse (604). Skotske data viser 

også 94 % reduksjon i CIN3+ uavhengig av HPV-type etter vaksinasjon med Cervarix 

(606). 

Mer enn 90 % av alle jenter som tilbys HPV vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet 

takker i dag ja (607), og vaksinasjonsdekningen i Norge er blant de høyeste i verden. 

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som er ansvarlig for utformingen og oppfølgingen av 

vaksinasjonsprogrammet. 

7.6.2 HPV og cervix cancer 

• Andelen HPV-16/18 i invasiv kreft (70–82 %) er høyere enn i behandlingstrengende 

forstadier (53–78 %), derfor har vaksinen potensial til å ha større effekt på 

forebygging av invasiv kreft enn forstadier til kreft (353). 

• Dagens vaksine dekker ikke alle onkogene HPV-typer, men viser høy og langvarig 

beskyttelse mot CIN uavhengig av HPV type på grunn av kryssbeskyttende 

egenskaper. 

• Vaksinering kan ikke erstatte screeningsprogrammet, men innføring av vaksinen vil 

med tiden kreve en modifisering av programmet. 

• HPV-vaksine er godkjent til bruk i Norge til vaksinering av kvinner og menn fra 9 år. 

7.7 Pasientinformasjon 
Noen anbefalinger og stikkord om pasientinformasjon, innhold og form: 

• Informasjon om HPV og celleforandringer finner pasient på kreftregisterets 

hjemmesider/ Livmorhalsprogrammet. 

• Enkel definisjon: bruk celleforandringer, ikke «kreftceller», unngå «alvorlige» celle-

forandringer. 

• At kausalfaktor for utvikling av livmorhalskreft er HPV, men at en HPV-infeksjon i 

seg selv ikke er farlig, at den er svært vanlig og at den går over av seg selv i de aller 

fleste tilfellene. 

https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/


• At utviklingen av celleforandringer går over lang tid (år). 

• At celleforandringer kan gå tilbake av seg selv. 

• Begrunnelsen for at behandling anbefales, inklusive informasjon om mulighet for 

overbehandling. 

• Hvilke undersøkelser som blir gjort før en anbefaler operativt inngrep. 

• Enkel forklaring på konisering («lite inngrep»). 

• Hvilken type bedøvelse som er aktuell. 

• Hvor lang tid inngrepet tar. 

• Hvor lenge pasienten må oppholde seg på sykehuset. 

• Når foreligger cytologi/histologi svar. 

• Forløp. 

• De vanligste komplikasjonene. 

• Bør ikke bli gravid før svar på operasjonspreparatet foreligger. 

• Behov for egenmelding ev. sykmelding. 

• Kontroll – oppfølging. 

• Informasjon om risiko for persistens / residiv. 

7.8 Forkortelser/ordforklaringer 
 

Forkortelser 
(alfabetisk)  

Forklaring (norsk oversettelse)  

AGUS  Atypical Glandular cells of Undetermined Significance 
(Atypisk sylinderepitel av usikker betydning,(usikkert benignt/ malignt))  

AIS/ACIS  Adenocarcinoma In Situ 
(Høygradige intraepiteliale forandringer i sylinderepitel/Adenokarsinom 
in situ)  

ASC-H  Atypical Squamous Cells cannot exclude HSIL 
(Atypisk plateepitel, der høygradige celleforandringer i plateepitelet ikke 
kan utelukkes,(usikkert benignt/ malignt))  

ASC-US  Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance 
(Atypisk plateepitel av usikker betydning)  

CIN  Cervikal Intraepithelial Neoplasia 
(Cervixdysplasi;(histologisk diagnose) inkluderer: CIN1, CIN2, CIN3, 
CIN2+)  

CIS  Carcinoma In Situ kan sløyfes eller føres inn under CIN 

ECC  Endocervical curettage (Cervikal abrasio)  

HPV  Human Papilloma Virus  



HSIL  High grade Squamous Intraepithelial Lesion 
(Høygradige intraepiteliale forandringer i plateepitel)  

ICC  Invasiv Cervical Cancer  

LEEP  Loop Electrosurgical Excision Procedure 
(Slyngekonisering)  

LLETZ  Large Loop Excision of the Transformation Zone  

LSIL  Low grade Squamous Intraepithelial Lesion 
(Lavgradige intraepiteliale forandringer i plateepitel)  

Metaplasi  Fysiologisk og normal omdanning og dekning av sylinderepitel med 
plateepitel  

Refleks HPV-test  HPV-test av væskebasert celleprøve som allerede er tatt  

SCJ  Squamo Columnar Junction 
(Grensen (overgangslinjen) mellom sylinder- og plateepitel ≠ TZ)  

TZ  Transformation Zone 
(Området mellom nye og gamle overgang mellom sylinder- og 
plateepitel)  

 

Vedlegg A 

Swede kolposkopi score 

Fem variabler tilsvarende 1–5 ovenfor får verdi på 0, 1 eller 2. Ved fullt utslag kan man 

få maksimalt 10 poeng. 1–4 poeng taler imot CIN2+ mens 8–10 taler for (608). 

Poeng  0  1  2  

Aceto opptak  0 eller 
transparent  

Slørete  Stearinflekk  

Kanter  0 eller diffuse  Uregelmessige, flikete, 
skarpe. Satelitter  

Regelmessige, skarpe eller 
nivåforskjell  

Kapillær 
mønster  

Fint, regelmessig  Savnet  Grove eller bisarre kar  

Størrelse  < 5 mm  5–15 mm eller 
2 kvadranter  

> 15 mm, 3–4 kvadranter 
eller endocervikalt 
uavgrensbart  

Jod-opptak  Brunt  Svakt gult eller flekkete  Kanarigult  

 


