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Formål*

• Redusere forekomst og dødelighet av livmorhalskreft 
med 50% i forhold til 1990-94 

• Dekningsgrad 80% for kvinner 25-69 år.

• Ikke økning av prøvevolumet utover 1994-nivået

• Redusere forekomst og dødelighet av livmorhalskreft 
med 50% i forhold til 1990-94

• Dekningsgrad 80% for kvinner 25-69 år.

• Ikke økning av prøvevolumet utover 1994-nivået

* Under revisjon



Gjennomføring

• Nasjonalt masseundersøkelsesprogram
• Målgruppe: Kvinner 25-69 år
• Anbefaler cervixcytologi hvert tredje år
• All cervixcytologi registreres i Kreftregisteret
• Ikke invitasjoner. Kun påminnelse hvis det ikke er registrert 

prøve siste 3 år 
• Hvis ingen respons etter 1. påminnelse sendes 2. 

påminnelse etter ett år 
• Det sendes brev til alle kvinner som ikke følges opp etter 

gjeldende retningslinjer, gjelder alle aldre 

• Det sendes brev til patologiavdelingene eller prøvetakende 
lege hvis høygradig cytologi ikke er fulgt opp histologisk fra 
mars 2007 

• Det sendes ut nesten 400.000 brev i året

• Nasjonalt masseundersøkelsesprogram
• Målgruppe: Kvinner 25-69 år
• Anbefaler cervixcytologi hvert tredje år
• All cervixcytologi registreres i Kreftregisteret
• Ikke invitasjoner. Kun påminnelse hvis det ikke er registrert 

prøve siste 3 år 
• Hvis ingen respons etter 1. påminnelse sendes 2. 

påminnelse etter ett år
• Det sendes brev til alle kvinner som ikke følges opp etter 

gjeldende retningslinjer, gjelder alle aldre

• Det sendes brev til patologiavdelingene eller prøvetakende 
lege hvis høygradig cytologi ikke er fulgt opp histologisk fra 
mars 2007

• Det sendes ut nesten 400.000 brev i året
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Antall tilfeller og antall døde av 
livmorhalskreft i Norge

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Antall 
krefttilfeller

297 269 305 309 266 270

Antall døde 109 81 72 79 84 93 73
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Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
Forekomst økte fra 1953 til 1974, så avtatt med brudd i 1990.
Siste fem år om lag 280-290 tilfeller i året.
Over Finland, litt over Sverige, under Danmark�
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Jamn nedgang siden 50-tallet. Siste år rundt 80 dødsfall i året. 2009: 73 døde�



Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
Spesielt aldersmønster for insidens, forskjell fra dødelighet. Relativt flere av tilfellene for eldre oppdages i avansert stadium.
Tverrsnittsdata, senere fødselskohortdata topp 35-39 år. Kurositet at mortalitet større insidens(85+), forskyvning i tid�



Aldersspesifikk insidensrate av plateepitelkarsinomer 
1990-1994 og 2000-2004
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Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
Så vil jeg presentere noen data på de vi mener er effekten av programmet:
Her ser dere insidensraten for plateepitel-livmorhalskreft relatert til alder i en periode før (sort strek) og en periode etter at livmorhalsprogrammet ble innført (rød strek). 
Det kan ikke være tvil om at det har skjedd noe her.
Det er på denne måte også tidligere opportunistiske prøver redusert insidens 35+�



Aldersspesifikk insidensrate av adenokarsinomer 
1990-1994 og 2000-2004
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Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
Her er imidlertid de samme kurvene for adenokarsinom i livmorhalsen over de samme tidsperiodene før og etter at livmorhalsprogrammet ble innført. 
Som dere ser er disse kurvene mer eller mindre overlappene og viser at Masseundersøkelsen nok har hatt liten innvirkning på forekomsten av livmorhalskreft som utgår fra sylinderepitel.�



Reduksjon i totalt antall celleprøver
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Presentasjonsnotater�
Men på tross av en reduksjon i forekomst og dødelighet av sykdommen som følge av screening så har antallet celleprøver som tas årlig gått ned. Det er også på tross av økt antall kvinner i screeningalder.
�



Dekningsgrad 1992-1995 og 2003-2006 

Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
Bef utg 1995/2006 og om prøve siste fire år. Oppgang 35+, spesielt de eldste i screeningalder. 25-29 kunstig lavt, fordi kvinner orienteres først om programmet når de har fylt 25 år. Ikke nådd målet om 80%!! Valg 3,4 eller 5 års måling.
Men bedre dekning med mindre prøver  !!! Bare ved hjelp av anbefalinger og informasjon !!!�



Celleforandringer på livmorhalsen 
blant norske kvinner (2008)

• Antall prøver: 429 683
• Antall normale celleprøver: 395 370
• Antall uegnet: 11 849
• Antall celleprøver som krever oppfølging

med cyt/HPV-test: 
ASC-US/LSIL: 17 027

• Antall kvinner som skal henvises til
kolposkopi/biopsi p.g.a. unormale funn ved celleprøve: 5437

• Antall prøver: 429 683
• Antall normale celleprøver: 395 370
• Antall uegnet: 11 849
• Antall celleprøver som krever oppfølging

med cyt/HPV-test: 
ASC-US/LSIL: 17 027

• Antall kvinner som skal henvises til
kolposkopi/biopsi p.g.a. unormale funn ved celleprøve: 5437

Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
OBS. Tallene gjelder prøver som er tatt. Noen kvinner vil bidra med flere enn 1 prøve. Det gjelder spesielt kvinner med ikke-normale funn. Tallene gir et lett overdrevet bilde av hvor mange som oppfølges eller henvises. (92 vs 94 normale )�



Cytologi 2010

* Mangler prøver fra des 2010

LAB Normal 110 120 Uegnet ASC‐US LSIL ASC‐H HSIL SCC AGUS ACIS ACC
Andre 

 
cancer

Meta‐

 
atase

Mangler  

 
morf Totalt

Prosent 

 
av 

 
prøven

 
e

< 

 
15000 

 
prøve

 
r

1* 87,07 3,08 1,86 3,16 2,22 1,07 0,54 0,79 0,02 0,13 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 14099 3,4 x
3 88,82 2,81 2,65 3,34 1,24 0,42 0,24 0,40 0,02 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 75638 18,4
7 85,09 3,46 1,91 3,25 3,25 1,41 0,61 0,77 0,01 0,17 0,01 0,03 0,00 0,01 0,02 36540 8,9
8 82,56 1,99 1,87 5,09 4,58 1,47 1,11 0,84 0,01 0,45 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 32147 7,8
10* 90,72 3,80 0,87 0,99 1,15 1,13 0,30 0,91 0,04 0,05 0,03 7550 1,8 x
11* 92,98 0,93 2,02 0,90 2,38 0,27 0,27 0,22 0,03 25905 6,3
12 84,26 5,67 1,40 2,35 4,15 1,00 0,57 0,47 0,01 0,13 0,01 17465 4,2
13 82,95 5,43 1,58 3,12 3,43 1,72 0,67 0,91 0,02 0,14 0,02 0,02 23889 5,8
14 82,89 6,32 1,30 3,25 2,45 2,42 0,25 0,89 0,03 0,16 0,01 0,01 0,01 15407 3,7
15 89,20 2,96 1,42 2,69 1,73 0,68 0,51 0,52 0,01 0,23 0,01 0,02 0,01 0,01 14286 3,5 x
16 83,01 6,09 0,81 2,28 4,00 2,21 0,71 0,73 0,02 0,08 0,03 0,02 0,00 0,01 0,00 24815 6,0
17 87,57 2,92 1,78 1,27 3,17 1,92 0,58 0,58 0,01 0,14 0,02 0,02 0,01 0,01 10159 2,5 x
18 87,63 1,60 3,81 1,13 1,99 2,02 0,82 0,71 0,25 0,02 0,02 17511 4,3
19 79,05 4,96 0,41 6,29 4,74 2,28 0,59 1,41 0,02 0,20 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 29602 7,2
20 86,77 3,25 2,70 3,37 1,91 0,87 0,32 0,74 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00 22054 5,4
21 87,60 3,88 1,44 2,16 2,23 1,16 0,64 0,76 0,01 0,08 0,01 0,01 0,01 27259 6,6
23 85,51 4,76 1,06 0,89 4,67 1,59 0,89 0,50 0,02 0,11 0,01 0,01 17504 4,2
26 77,61 1,49 7,46 2,99 7,46 1,49 1,49 67 0,0 x

Totalt 85,63 3,76 1,70 2,61 2,90 1,73 0,70 1,09 0,02 0,14 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 411897 100

* Mangler prøver for des. 2010



Masseundersøkelsen mot 
livmorhalskreft 

Overvåkning og evaluering



Overvåkning og evaluering

Årsrapport (”monitorering”)
> Formål: Overvåke screeningprosessen for å identifisere og 

justere avvik på et tidlig stadium. 
> Indikatorer 

Aktivitet: befolkningsgrunnlag, antall tester og prøver, brevutsendelser, 
dekningsgrad, oppmøte, forbruk av tester 

Effektivitet: sammenligne cytologi og histologi, histologi ved utredning og 
behandling, cytologi og evt. senere cancer 

Diagnostikk og behandling: cytologi/diagnose, biopsi og konisat/ 
histologisk diagnose og alvorlighetsgrad, koniseringer og 
behandlingsresultater 

Laboratorieresultater: sammenligning av resultater ved cytologisk og 
histologisk diagnostisering 

> Årsrapport  2008
> Årsrapport 2009?

Årsrapport (”monitorering”)
> Formål: Overvåke screeningprosessen for å identifisere og 

justere avvik på et tidlig stadium. 
> Indikatorer 

Aktivitet: befolkningsgrunnlag, antall tester og prøver, brevutsendelser, 
dekningsgrad, oppmøte, forbruk av tester

Effektivitet: sammenligne cytologi og histologi, histologi ved utredning og 
behandling, cytologi og evt. senere cancer

Diagnostikk og behandling: cytologi/diagnose, biopsi og konisat/ 
histologisk diagnose og alvorlighetsgrad, koniseringer og 
behandlingsresultater

Laboratorieresultater: sammenligning av resultater ved cytologisk og 
histologisk diagnostisering

> Årsrapport  2008
> Årsrapport 2009?

Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
Overvåkning : ”monitorering”
�



2002: HPV-testing i Norge
2003: ”Villtesting”
2003-04: Forslag om RCT/implementeringsstudier
2005: Takst for HPV testing. Algoritme
2008: Evalueringsrapport. (”Dalenrapporten”)
2011: Oppsummeringsrapport av resultater for 
HPV-testing fra  2005.

2002: HPV-testing i Norge
2003: ”Villtesting”
2003-04: Forslag om RCT/implementeringsstudier
2005: Takst for HPV testing. Algoritme
2008: Evalueringsrapport. (”Dalenrapporten”)
2011: Oppsummeringsrapport av resultater for 
HPV-testing fra  2005.

Oppsummeringsrapport; HPV-testing i 
triage 2005-2008
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Cytologi  
HPV-test 
6 måneder 

Cytologi uegnet/normal
 HPV negativ 

Cytologi 
om 3 år 

Cytologi lavgradig/uavklart
 HPV positiv 

Cytologi uegnet/normal 
 HPV positiv 

Cytologisk høygradig 
HPV-test utgår 

Cytologi lavgradig/uavklart
 HPV negativ 

HPV test
6 måneder

 HPV positiv 

     HPV negativ 

Uegnet, uavklart 
og lavgradig 
cytologi  

Kolposkopi 
umiddelbart 

CIN2/3→behandling 

Normal/CIN 1→HPV test 6 måneder

Utredningsalgoritme for HPV-test i 
triage; 2005-2009



Har innføring av HPV-testing i triage for kvinner 25-69 år som har 
indekscytologisk prøve med morfologisk diagnose ASC-US/ 
LSIL/uegnet 

•ført til at vi fanger opp flere kvinner som utvikler alvorlige 
celleforandringer (CIN2+/CIN3+) 

•ført til at vi forbruker færre eller flere tester og prøver?

•ført til at vi forbruker mer eller mindre tid til overvåkning og 
utredning? 

Har innføring av HPV-testing i triage for kvinner 25-69 år som har 
indekscytologisk prøve med morfologisk diagnose ASC-US/ 
LSIL/uegnet

•ført til at vi fanger opp flere kvinner som utvikler alvorlige 
celleforandringer (CIN2+/CIN3+)

•ført til at vi forbruker færre eller flere tester og prøver?

•ført til at vi forbruker mer eller mindre tid til overvåkning og 
utredning?

Oppsummeringsrapport; HPV-testing i 
triage 2005-2008

Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
Undersøkelsesgruppen er kvinner med ASC-US, LSIL, utegnet som er us med HPV-test i tirage i perioden 1.6 2004-31.6 2009.
Samtidig sammenligningsgruppe
Historisk sammenligningsgruppe 1.1.1999-31.12.2001
Oppfølging med histologiske prøver tom 31.12.2009. 
Forsinkelse??�



Begrensninger

> Observasjonsstudie. 
> Tid før retningslinjene i takst og algoritmen ble 

fulgt (Evalueringsrapport 2008) 
> Noen steder systematisk avvik fra algoritme => 

vanskelig å vurdere algoritme 
> Kun positiv indekscytologi, og kun diagnosene 

ASC-US, LSIL, uegnet, kun screeningalder (25- 
69 år) 

> Begrenset oppfølgingstid (1,5-4,5 år)

Begrensninger

> Observasjonsstudie. 
> Tid før retningslinjene i takst og algoritmen ble 

fulgt (Evalueringsrapport 2008)
> Noen steder systematisk avvik fra algoritme => 

vanskelig å vurdere algoritme
> Kun positiv indekscytologi, og kun diagnosene 

ASC-US, LSIL, uegnet, kun screeningalder (25- 
69 år) 

> Begrenset oppfølgingstid (1,5-4,5 år)

Oppsummering av HPV-testing i 
triage 2005-2009

Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
Ikke RCT, systematisk brudd på algoritme: blir vanskelig å sammenligne tester og si noe om sensitivitet for ulike tester, for hva måler man, testen eller algoritmen?
Det gir åpenbare ulemper når det gjelder å vurdere helsegevinst. Vi vil likevel anbefale en evaluering, men fraråde at man legger opp til at dagens anbefalinger om bruk av HPV-test i triage skal revurderes kun på bakgrunn av en evaluering basert på det norske datamaterialet. Vi mener at internasjonale anbefalinger om bruk av HPV-test i triage gitt av IARC/WHO som baserer seg på prospektive, randomiserte, kontrollerte studier også må legges tilgrunn for en revurdering av dagens praksis. 
�



Elise Jernberg: 

”Studier av norske kvinner diagnostisert med premaligne 
og maligne tilstander i livmorhalsen”

Delprosjekter:

1. En studie av forløpet fram til behandling av premaligne tilstander i 
cervix uteri. Forekomst, screeninghistorikk, utredning, behandling. 

2. En studie av forløpet etter behandling av premaligne tilstander i 
cervix uteri. Behandling, oppfølging, persistens, residiv, 
progresjon til cancer. 

3. En studie av forløpet forut for diagnosen cervix cancer. 
Forekomst, screeninghistorikk, tidligere diagnose/behandling av 
premaligne tilstander i cervix. 

Delprosjekter:

1. En studie av forløpet fram til behandling av premaligne tilstander i 
cervix uteri. Forekomst, screeninghistorikk, utredning, behandling. 

2. En studie av forløpet etter behandling av premaligne tilstander i 
cervix uteri. Behandling, oppfølging, persistens, residiv, 
progresjon til cancer. 

3. En studie av forløpet forut for diagnosen cervix cancer. 
Forekomst, screeninghistorikk, tidligere diagnose/behandling av 
premaligne tilstander i cervix. 



Masseundersøkelsen mot 
livmorhalskreft 

Fremtidige utfordringer

Brukernavn�
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Ny forskrift – negative funn?
> Forhistorie

Tilsyn fra Datatilsynet 13/10 2009
Varsel om vedtak 2/12 2009
Tilsvar 13/1 2010
Vedtak fra Datatilsynet 20/4 2010
Klage 4/6 2010
Revidert vedtak fra Datatilsynet 3.1.11
Forsøker dialog

> Fremdrift 
Ny forskrift?
Høringsrunde
Implementering?

> Forandringer?
Beholde historiske data?
Samtykke/reservasjon?
Endringer i programmet?



Nye screeningmetoder?

Nye algoritmer?
> HPV-test som primærscreening. Implementeringsstudier?

Nye testmetoder?
> Nye biomarkører (p16, replikasjon- og proliferasjonsmarkører)

Screening i vaksinens tid?
> Hvordan skal vaksinerte kvinner screenes?

Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
Vaksinerte: diversified strategy, one for non-vaccinated birth cohorts and another for vaccinated cohorts. It will take another 50 years before the non-vaccinated cohorts have passed the screening age. With the current uncertainty concerning the long term protection from HPV-vaccination it will furthermore be precautionary to continue screening practice for the first cohorts of HPV-vaccinated women. Organised vaccination and screening programmes with good record keeping are necessary to optimise the future control of cervical cancer.
Observere den kontinuerilige overvåkningen av vaksinerte grupper (FHI/KRG/ref.lab for HPV)
�



Oppsummering

> Formål og resultater
> Overvåkning og evaluering
> Fremtidige utfordringer

> Formål og resultater
> Overvåkning og evaluering
> Fremtidige utfordringer



Utredningsalgoritme for HPV-test i triage; fra 
1.1.2009

Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
Formål med nytt flydiagram: 1. oppdatering i forhold til kliniske erfaringer 2.sette grenser for ”onde sirkler” (jf pkt 4) 3: Men også ønske om en mer dynamisk modell som fremhever at det finnes avvik, dvs individuelle kasus må følges individuelt. Et diagram kan ikke fange opp alle kliniske tilfeller (jf pkt 5).  4. samkjøring med gynekologiske miljøer 5. understreke viktigheten av informert samtykke 

Det følger med en tekst til hvert av tallene i diagrammet:

Nytteverdien av HPV-test som sekundærscreening er under revisjon.

2. Cytologi og HPV-test tas etter minimum 6 og maksimum 12 måneder. 

3. Kvinnen må informeres om og gi samtykke til HPV-testing!

4. Ny cytologi og HPV-test etter 12 måneder. Dersom det fortsatt foreligger normal cytologi og positiv HPV-test etter 12 måneder, skal det utføres kolposkopi og biopsi. Rundt 1600 pr år.
Spørsmål om man kan utløse ny HPV-takst i denne runden, er oversendt til Hdir.

5. NB! Flytskjemaet dekker ikke alle kliniske variasjoner. I noen tilfeller er det helt nødvendig at patolog og gynekolog diskuterer det enkelte kasus og vurderer en annen oppfølgingsalgoritme
	CIN1 eller benign histologi og positiv HPV-test på tidligere prøve: ny cytologi og HPV-test etter 6-12 måneder må vurderes. 
	
	CIN1 eller benign histologi og negativ HPV-test på tidligere prøve: vurdere tilbakeføring til screening hvert 3. år.

  Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft anbefaler at det benyttes HPV-tester som er egnet for bruk i screening.
�
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