
Alle kvinner med gjentatte celleforandringer må følges opp 
 

Januar 2012 kom Kreftregisteret med et oppdatert flytdiagram med nasjonale 

retningslinjer for HPV-test i sekundærscreeningen. I flytdiagrammet anbefales det at 

kvinner med gjentatte celleforandringer IKKE skal følges opp ved negativ HPV-test. 

Etter min mening er Kreftregisterets oppdatering av retningslinjene i strid med 

resultatene av sin egen evalueringsrapport for HPV-test i sekundærscreening. 
 

I Norge har vi et organisert masseundersøkelsesprogram mot livmorhalskreft. Alle kvinner i 

alderen 25-69 år innkalles til celleprøve hvert tredje år. Etter innføring av organisert screening 

i 1995 er antall tilfeller av livmorhalskreft redusert med 35 prosent og dødeligheten er halvert.  

Likevel er det i underkant av 300 kvinner som utvikler denne typen kreft hvert år. 

 

Det har lenge vært kjent at risikoen for å utvikle forstadier til livmorhalskreft og 

livmorhalskreft er knyttet til seksuell aktivitet, som for eksempel tidlig seksuell debut og 

mange partnere. Det er nå fastslått at livmorhalskreft skyldes persisterende infeksjon med 

humant papillomavirus (HPV). Det finnes over 100 ulike HPV typer, men bare noen av disse 

er knyttet til kreftutvikling. HPV 16 og 18 er de to vanligste typene HPV i kreft. I Norge er 

disse to virustypene årsak til minst 70 % av alle tilfeller av livmorhalskreft. Svært mange 

kvinner smittes av HPV i løpet av livet (70-80 %), men bare få av kvinnene utvikler 

forstadier, og enda færre utvikler livmorhalskreft. 

 

De fleste forstadiene utvikler seg ikke videre, men går tilbake. Noen forstadier kan imidlertid 

videreutvikle seg til livmorhalskreft. En HPV-infeksjon kan utvikle seg til alvorlige forstadier 

i løpet av få år, men vanligvis skjer utviklingen langsommere over flere år. Risikoen for å få 

livmorhalskreft før 75-årsalder er 0,9 %. Risiko for utvikling av kreft er ulik for de ulike 

HPV-typene. Det er bare HPV type 16, 18 og 45 som forekommer hyppigere i kreft enn i 

høygradige forstadier til kreft. 

 

Masseundersøkelsens metoder og algoritmer bør være så effektive som mulig. HPV-testing og 

cytologisk prøvetaking utfyller hverandre, og HPV-testing kan nyttes enten i primærscreening 

eller i triage etter bestemte retningslinjer. For tiden benyttes cytologi i primærscreening og 

HPV-tester i triage (sekundærscreening). I sekundærscreening er det viktig med høy 

spesifisitet for å redusere unødvendig henvisning til invasiv utredning (kolposkopi og biopsi). 

 

Kreftregisteret har nylig gjennomført en evaluering av bruk av HPV-test i sekundærscreening. 

Hovedkonklusjonen var at bruk av HPV-test sammen med celleprøve i triage er mer effektivt 

enn bruk av celleprøve alene. 

 

Et annet resultat er at alle kvinner med gjentatte celleforandringer bør følges opp med ny 

celleprøve etter 6-12 måneder også ved negativ HPV-test (figur 18) fordi disse kvinnene har 

forhøyet risiko for høygradige celleforandringer (CIN2+) uavhengig av type HPV-test. 

Tidligere åpnet Kreftregisteret for individuell vurdering for kvinner i denne gruppen (løp 2). I 

praksis har de fleste kvinner med gjentatte celleforandringer blitt fulgt opp med ny celleprøve 

innen 18 måneder (tabell 21). 

 

I det oppdaterte flytdiagrammet med nasjonale retningslinjer for HPV-test i 

sekundærscreeningen har de fjernet muligheten for individuell vurdering. I Kvalitetsmanualen 

er det presisert ”Det tilstrebes å unngå unødig prøvetaking som ikke er i tråd med 

programmets retningslinjer.” Etter min mening er dette en selvmotsigelse. På den ene siden 



viser evalueringsrapporten at det er nødvendig å følge opp alle kvinner med gjentatte 

celleforandringer med ny celleprøve etter 6-12 måneder samtidig som det står i de oppdaterte 

retningslinjene at det ikke skal gjøres. 

 

Jeg tror at mange kvinner og deres leger ikke kommer til å følge anbefalingen om å vente tre 

år før neste celleprøve. Det er imidlertid viktig å sikre rutiner som sørger for at alle kvinner 

som har økt risiko for livmorhalskreft blir fulgt opp. Retningslinjene bør derfor endres for å 

sikre at alle kvinner med forhøyet risiko blir ivaretatt på en trygg måte. 

 

Flere gynekologer har anbefalt ”opprydning” i de tilfellene der kvinner med gjentatte 

celleforandringer ikke er blitt fulgt opp med ny celleprøve ved sykehus som bruker HPV 

mRNA test. En tilsvarende opprydding bør også gjøres ved sykehus som bruker HPV DNA 

test siden evalueringsrapporten viser at risiko for høygradige celleforandringer er omtrent den 

samme uansett hvilken HPV-test som er brukt. 

 


