Norsk Forening for Klinisk Cytologi

NORCYT-INFO nr. 2 2016
Kjære medlemmer
Jul og nyttår står for tur. Deretter kan vi glede oss til cytologi årsmøte 2017 som skal være på
Sundvolden hotel 26-27. januar 2017 der vi var sist. Pr 16. desember 2016 er vi 88 påmeldte,
og erfaringsmessig er det en del som melder seg på etter fristen. I dette nummeret av NorCyt
info kan vi lese om deltakelse på 40. Europeiske cytologikongress i Liverpool der Mette
Lysaker, Mette Kristin Pedersen og Bente Ekeberg fra Ahus deltok, et reisebrev fra Oddrun
Kolstad om sitt opphold på St Thomas Hospital i London, og om etterlevelse av
retningslinjene fra Norsk gynekologisk forening 2016 når det gjelder oppfølging etter negativ
biopsi (normal/CIN1) og oppfølging etter konisering.

40. Europeiske cytologikongress, i Liverpool 2-5 oktober 2016
Den maritime byen nordvest i England var en viktig havn for handel og migrasjon fra det 18.
til det 20. århundre. I dag er Liverpool verdenskjent som fødebyen til Beatles og sine to
fotballag i mesterligaen, Liverpool FC og Everton FC.
Byen er kompakt og kan by på et stort antall varierte attraksjoner i tillegg til gode
shoppingmuligheter. Verdens 5. største katedral, Liverpool Cathedral ligger her, og fra toppen
av denne så vi ned på verdens største mursteins industribygning, Stanley Dock Tobacco
Warehouse. Riktignok stått tom siden 80-tallet, men imponerende i sin størrelse.
Været var strålende alle dagene kongressen foregikk, og i den grad vi rakk å være turister ble
vi meget positivt overrasket over hva denne tidligere litt slitne industribyen hadde å tilby.

Kongressens program bestod av over 30 cytologisesjoner inkludert frie foredrag, over 24
workshop av alle typer og ca 120 postere. Det var til sammen rundt 600 delegater fra 40 land,
og i overkant av 20 personer fra Norge.
Det faglige programmet var i stor grad preget av et lite virus, og hvordan fremtiden vil se ut
for cervixscreeningprogrammet og cytologi som følge av HPV- vaksinen og HPVprimærscreening. Dette var spesielt interessant sett med bioingeniørenes øyne, siden det i stor
grad vil påvirke vår jobbhverdag i fremtiden.
European guidelines anbefalte i september 2015 HPV primærscreening for kvinner fra 30/35
år. Representanter fra ulike land fortalte om screeningprogrammet i sine respektive hjemland,
og vi kunne se det er store variasjoner for hvordan man ønsker og har planer for å tilnærme
seg denne nye screeningmetoden. Alle cytopatologer er enige om at HPV primær er mer
sensitiv enn cytologi alene, men protokollene for hvordan dette skal håndteres er forskjellig
fra land til land.
Når det gjelder spådommene for cytologiens rolle i cervixscreeningen var disse relativt dystre.
Amanda Herbert hadde i sin presentasjon en slide med overskriften "The dark age of
cytopathology" og Jesper Bonde fulgte opp med "Winter is coming". Førstnevnte advarte mot
hvordan nye metoder har en tendens til å bli presentert som mye bedre enn metoden de
overtar for. Dette skaper falske forhåpninger og medfører heller ikke riktighet ifølge henne.
Veien videre innebærer uansett nye oppgaver (i tillegg til cytologi) for bioingeniørene, og
jobbglidning var et tema som gikk igjen. Opplæring og utdanning med tanke på dette var satt i
system i Skottland, og flere har planer for eller tanker rundt «gamle» oppgaver som for
fremtiden kan bli «nye» for bioingeniørene.
Vi har spennende tider foran oss og velger å være positive, for som B. Obama sa det “Vi kom
ikke hit for å frykte fremtiden. Vi kom for å forme den.»
Hilsen
Mette Lysaker, Mette Kristin Pedersen og Bente Ekeberg.
Ahus

Å hente faglig påfyll og inspirasjon
– Besøk ved St Thomas Hospital i London av Oddrun Kolstad, UNN

Våren 2016 tok jeg kontakt med dr. Ashish Chandra ved St Thomas Hospital i London og
spurte om det var mulig å besøke patologiavdelingen der en ukes tid. Jeg fikk positivt svar, og
vi avtalte en uke i oktober der jeg skulle komme.
St Thomas Hospital har en stor patologiavdeling med rikelig med cytologiske prøver, de
jobber tett sammen med Guys Hospital, og de får også tilsendt mange prøver til konsultasjon.
Dr. Chandra jobber mye med cytologi og særlig med uropatologi.
I slutten av oktober reiste jeg til London, og fikk en flott og hektisk uke med mange inntrykk
på kort tid.
Siden avdelingen bruker Paris-systemet for rapportering av urincytologi, valgte jeg å bruke
mye tid på å sette meg inn i dette og å se på cytologiske prøver fra urin. Avdelingen hadde et
stort og bredt utvalg med andre typer cytologiske prøver for undervisning som også var til
min disposisjon. Jeg fikk et lite innblikk i hvordan de jobbet, og selv om noe var forskjellig
fra det vi har hjemme, så var nok hovedinntrykket at mye var likt, og at måten vi jobber på
også er nokså lik.
Terskelen for å diskutere prøver med kollegaer i avdelingen var lav. De hadde ukentlige møter
med kort presentasjon av interessante kasus fra den siste uken, med fokus på å diskutere og
vise prøven for kollegaene, særlig beregnet for leger i spesialisering. Legene brukte mye tid
på MDT-møter, jeg fikk være med på to av møtene. Disse var av ulik karakter: Det ene møtet
med videooverføring til fire andre sykehus, og få deltakere fra hvert sykehus. Det andre møtet
med ca. 50 møtedeltakere, ca. 50 kasus og av to timers varighet! Begge framstod for meg som
effektive møter, men man kan sikkert fundere på effektiviteten når 50 personer skal bruke to
timer på ett møte.
Faglige diskusjoner og det å se at vår måte å jobbe på her hjemme absolutt holder mål, var
kanskje det mest verdifulle for meg med dette oppholdet i London. Å reise bort og få faglig
påfyll og inspirasjon kan ikke verdsettes høyt nok!

St Thomas Hospital i London

På multidisiplinære teammøter (MDT-møter) kan det være nødvendig med to kopper kaffe

Dr. Ashish Chandra ved St Thomas Hospital i London

Kartlegging av bruk av nasjonale retningslinjer for HPV-testing
Norsk forening for klinisk cytologi (NFKC) gjennomfører en liten kartlegging av praksis ved
de ulike laboratoriene når det gjelder HPV-testing etter retningslinjene i Gynveileder.
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft anbefaler bruk av HPV-test hos kvinner med usikre
eller lavgradige celleforandringer (ASC-US / LSIL). Dette er beskrevet i et eget Flytskjema
for oppfølging av cervix-cytologiske screeningprøver. I dette flytskjemaet henvises det også
til Veileder i gynekologisk onkologi når det gjelder bruk av HPV-test ved oppfølging etter
kolposkopi/biopsi og oppfølging etter behandling med konisering. En endring er kvinner som
er konisert skal ha HPV-test i tillegg til celleprøve de første 10 år etter konisering (kvinner
konisert i 2006 og senere).
Veileder i gynekologisk onkologi ble oppdatert i 2016. Den ble lagt ut på nettsidene til Norsk
gynekologisk forening, men har vært vanskelig å finne. Det var en periode oppdateringene lå
linket under veilederen fra 2009.
Nå har 2016 veilederen blitt enklere å finne på nettsidene til Norsk gynekologisk forening. De
oppdaterte sidene er også blitt omtalt under nyhetssaker fra Norsk forening for klinisk
cytologi:
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Norsk-Forening-for-KliniskCytologi-NFKC/Nyheter/

Spørsmål
1. Navn på laboratorium
2. Utfører dere HPV-test ved første oppfølging etter negativ biopsi (Normal / CIN1)? Ja
/ Nei
3. Utfører dere HPV-test ved første oppfølging etter konisering (3-6 mnd)? Ja / Nei
4. Utfører dere HPV-test ved andre oppfølging etter konisering (9-18 mnd)? Ja / Nei
5. Utfører dere HPV-test når dere mottar celleprøver fra kvinner som er konisert siste
10 år (2006 eller senere)? Ja / Nei

Vi fikk svar fra 17 av 18 laboratorier. Seks laboratorier fulgte alle anbefalingene fra
Gynveilederen. Åtte lot være å følge en eller flere anbefalinger, mens noen fulgte
anbefalingene bare for kvinner konisert etter 2015, dersom det var ufri rand, klinisk
indikasjon eller når rekvirent ba om HPV-test.

Laboratorium
OUS
Haukeland
LFP / Fürst
St. Olav
Molde
GYN-Lab / UNILAB
Østfold
UNN
Telemark
Innlandet
Vestre Viken
Ålesund
Nordland
SUS
Sørlandet
AHUS
Vestfold

Neg biopsi
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja3
Nei
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja4
Nei5
Ja4

Kon 1
Ja1
Ja
Ja
Ja
Ja3
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Kommentarer
1) Ufri rand. Klinisk indikasjon
2) Bare kvinner konisert etter 2015
3) Bare når rekvirent har krysset av for "HPV"
4) Når rekvirent ber om det
5) Noen ganger etter en helhetlig vurdering
6) Utfører HPV-test ved funn i cytologi

Kon 2
Ja1
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Nei6
Ja4

10 år
Nei
Ja
Ja
Nei2
Nei
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei6
Ja4

Norsk forening for klinisk cytologi har to ganger vært i kontakt med Rita Steen for å få tak i en versjon
av flytskjemaet som er av høyere kvalitet enn den som ligger på nett uten respons. Styret i NFKC
anbefaler bruk av HPV-test ved oppfølging etter negativ biopsi og ved oppfølging etter konisering.
Styret i NFKC ønsker alle en god jul og godt nytt år!
Sveinung Sørbye
Leder

