
Livmorhalsscreeningprogram
met 

- i endring 



Cervixcancer 

•  Fjerde hyppigste kreftform hos kvinner på 
verdensbasis 
– 528 000 nye tilfeller per år 
– 266 000 dødsfall 

•  85 % av tilfellene oppstår i utviklingsland 
•  I Norge:  

– 13. hyppigste kreftform hos kvinner 
– 3. hyppigst hos kvinner 25-39 år 



Historie 



Historie 

•  ”Pap-smear”  
–  Utviklet på 1930-tallet 
–  Kom til Norge på 1950-tallet 

•  Østfoldundersøkelsen (1959-77) 
–  5 screeningomganger 
–  Reduksjon av insidens og mortalitet på hhv 22 % og 17 % 
–  Kvinner som ikke deltok i programmet hadde signifikant høyere 

risiko for livmorhalskreft, og en mer langtkommen sykdom ved 
diagnose 

•  Antall celleprøver økte sterkt 
–  Usystematisk prøvetaking 

George Papanikolaou (1883 – 1962) 



Historie 
•  1995: organisert livmorhalsscreeningprogram 
•  2005: HPV-testing 
•  2008: Harald zur Hausen: nobelpris i medisin  
•  2014: HPV reflekstesting  på ASC-US og 

LSIL 
•  2015: HPV primærscreening i 4 fylker 
•  2015: HPV «test of cure» etter konisering 
•  2018: HPV primærscreening hos alle kvinner 

>34 år i de 4 prøvefylkene 
•  2019: Gradvis innføring av HPV i 

primærscreening i hele landet hos kvinner > 
34 år.  



                       Haldorsen T, et al. Tidskrift Nor Lægeforen 2008; 
128:682-5 

-forekomsten av livmorhalskreft sank med 35 % til om lag 250 tilfeller pr. år 12 år etter screeningstart  
-dødelighet med 50 % 



Livmorhalsprogrammet 
•  3,5 års dekningsgrad i 2015: 

67,7 % 

Kvinner 25-69 år:                  1 484 000 

Cytologi:           439 500 

HPV-test:        64 000 

Histologi:               34 400 

Konisering:       3200 

Cervixcancer:  370 

Død:     79 



HPV og kreft:  
Kreftform Antall i 2016 Andel HPV-relatert 
Livmorhalskreft 342 100 % 
Anus (m/k) 30/72 90 % 
Vagina 19 81 % 
Svelg (m/k) 143/44 57 % 
Penis  62 47 % 
Vulva 98 29 % 
Totalt 810 Ca. 76 % 







HPV-infeksjon 
•  Den vanligste seksuelt overførbare sykdommen 
•  70 % smittes i løpet av sitt seksuelt aktive liv 
•  10 % er til enhver tid smittet 
•  > 200 ulike typer HPV 
•  Minst 12 typer kan forårsake kreft 
•  I ca 90 % av tilfellene går infeksjonen over av seg selv i 

løpet av 6-24 mnd 
•  Gjennomgått infeksjon beskytter ikke mot ny infeksjon 

–  Antistoffer hos 50 – 70 % av tilfellene hos kvinner  
–  Antistoffer hos 4 – 36 % av tilfellene hos menn 



Risikofaktorer 
•  Røyking øker risikoen for CIN 2+, unntatt adenocarcinom 
•  Nedsatt immunforsvar (HIV-infeksjon/AIDS, SLE, immunsuppresjon) 

gir økt risiko for CIN 2+ 
•  Tidlig seksuell debutalder og antall partnere øker risikoen for CIN2+ 
•  Langvarig bruk av P-piller øker risikoen for CIN 2+ 
•  Samtidig infeksjon med Chlamydia trachomatis øker risikoen for CIN 

2+ 
•  Arvelig faktorer som HLA-type kan ha betydning for utvikling av 

CIN2+ 
•  Annen HPV-relatert pre-cancer eller cancer øker risikoen for CIN 2+ 









Uegnede prøver 
•  Oppmøte etter brev etter uegent 

cytologisk prøve 2014  
•  1–6 mnd:  44,3 % 
•  1–12 mnd:  55,8 % 



Cytologiske klassifikasjonssystem i 
bruk i Norge fra 2005 

•  Normal morfologi 
•  ASC-US  Atypisk plateepitel av usikker betydning 
•  ASC-H  Atypisk plateepitel der høygradige 

celleforandringer i   plateepitelet ikke kan utelukkes 
•  AGUS  Atypisk sylinderepitel av usikker 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 







Cervix cyt vs HPV-test 

•  Cytologi: 
–  Lav sensitivitet for CIN 2 + (70 %) 

•  negativ = normal celleprøve: kan likevel foreligge CIN2+ 
–  Høy spesifisitet (90 %) 

•  positiv = unormal celleprøve: stor sannsynlighet for CIN 2 + 

•  HPV-test: 
–  Sensitivitet høy for CIN 2+ (90 -99%) 

•  negativ test: liten sannsynlighet for CIN 2+ 

–  Spesifisiteten lav for CIN 2 + (ca 20 %) 
•  positiv test: mange uten CIN 2+ 



HPV-test 

Tester på tilstedeværelse av L1 i HPV-
overflaten 

HPV-test detekterer viruskopier over et visst 
nivå 

Ved multippel infeksjon konkurrerer de ulike 
HPV-typene om ressursene i testene der 
den HPV-typen som det er flest kopier av 
sikres et positivt utslag 



HPV i primærscreening 
-resultater i prøvefylkene 
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Anbefalinger fra HDIR 

•  Prøvefylkene: HPV-screening for alle 
kvinner mellom 34 – 69 år fra 01.02.2018 

•  Resten av Norge: HPV screening 
implementeres randomisert, trygt og 
gradvis fra 01.01.2019. Full 
implementering innen 01.01.2022 



HPV vaksinering 

93 % beskyttelse mot 
CIN3+ 



Hvordan virker vaksiner 
•  Flokkbeskyttelse 

–  Sirkulerende virus reduseres i befolkning, færre blir smittet 
–  Avhenger av vaksinasjonsdekning, alder ved vaksinasjon etc. 

•  Indirekte effekt- kryssbeskyttelse 
–  Induserer immunrespons mot beslektede genotyper som ikke 

inngår i vaksinen 

•  Direkte effekt:  
–  Induserer immunrespons mot genotyper som inngår i 

vaksinen 



Anbefalinger for HPV-vaksinasjon i 
Norge 

•  HPV-vaksine introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet fra 2009 
–  Jenter 7.trinn 
–  Jenter født 1997 første årskull 
–  Gardasil 2009 – 2017, 3 doser 
–  Cervarix fra høst 2017, 2 doser 

•  2 årig innhentingsprogram for kvinner  f. 1991-1996 fra november 
2016 

•  Vaksine til gutter 7. trinn fra høsten 2018 
–  Cervarix 2 doser 



HPV typer i vaksiner 
6 11 16 18 31 33 45 52 58 

Cervarix x x 
Gardasil x x x x 
Gardasil 
9 

x x x x x x x x x 



HPV vaksiner 
•  3 tilgjengelige vaksiner 
•  Bygger på samme prinsipper som andre vaksiner 
•  Beskytter mot HPV-infeksjon 
•  Forebygger derfor forstadier og kreft som skyldes HPV 
•  Inneholder overflateprotein fra 2 eller flere HPV-typer, 

satt sammen til virusliknende partikler 
•  Adjuvans er tilsatt for å forsterke immunresponsen 
•  Ikke levende, inneholder ikke virus-DNA og kan ikke 

infisere celler eller gi sykdom 



HPV-vaksiner forts. 

•  Virker kun forebyggende 
•  Kan ikke helbrede infeksjon som foreligger 

på vaksinasjonstidspunktet 
•  Vaksine gir beskyttelse mot andre HPV 

enn den man er smittet med 



Vaksineeffekt 
•  Australia 

–  Gardasil 4-valent vaksine til jenter 12-26 år 
–  Reduksjon i forekomst av kjønnsvorter 
–  Holdepunkter for flokkimmunitet 

•  Skottland 
–  Cervarix, 2-valent, Jenter 12-13 år, 92 % vaksinasjonsdekning (3 doser) 
–  Rutine screening 20-21 år, HPV-test fra cervix 
–  Forekomst av HPV vaksinetyper (16/18) falt fra 30 % hos uvaksinerte til 4,5 

% hos vaksinerte årskull 
–  Kryssbeskyttelse mot HPV 31 (94%), HPV 33 ( 79%), og HPV 45 (83 %) 
–  Flokkbeskyttelse av ikke-vaksinerte 

•  Danmark 
–  Gardasil 4-valent 
–  Reduksjon i forekomst av CIN 2 + 6 år etter vaksine til jenter 12-15 

år i 2008/2009 



Tidlig effekt Norge  
•  Gardasil 4-valent vaksine 2009-2014, jenter 12-13 år.  
•  68 % vaksinasjonsdekning 
•  Sammenliknet urinprøver hos uvaksinerte (f. 1994) med 

vaksinerte årskull jenter (f. 1997) etter 5 år 
•  Forekomst av HPV-vaksinetyper (6,11,16,18) redusert 

med 81% fra 7,4 % til 1,4 % hos de vaksinerte 
•  Kryssbeskyttelse og flokkbeskyttelse 





Framover….. 

•  #sjekkdeg 2018: fastlegene 
•  Implementering av HPV i primærscreening 
•  Hjemmetester 
•  2022: de første vaksinerte jentene er 25 år 
– nye retningslinjer 


