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Oppfølging av kvinner med gjentatte cytologiske celleforandringer  

 

Som følge av oppdatert nasjonal algoritme for utredning av ASC-US / LSIL har klinisk 

patologi ved UNN fra 06.01.2012 sendt prøver til Bodø for HPV DNA testing. 

 

Fordi muligheter for individuell vurdering er fjernet fra algoritmen, har vi sluttet å anbefale 

cytologisk kontroll av kvinner med gjentatte lavgradige celleforandringer og negativ HPV-test.  

 

Etter dette har vi imidlertid fått en del spørsmål fra klinikere som lurer på om ikke alle kvinner 

med gjentatte celleforandringer skal følges opp, også ved negativ HPV-test. Ut fra de oppdaterte 

retningslinjene skal disse kvinnene ikke ha cytologisk kontroll, men returnere til screening om 3 

år. Imidlertid viser Kreftregisterets evalueringsrapport at tre års risiko for høygradige 

celleforandringer (CIN2+) etter gjentatte celleforandringer og negativ HPV DNA test er 5,6 %. Til 

sammenligning er risiko for CIN2+ etter den cytologiske diagnosen ASC-US 8,0 % (ALTS study 

2001). Internasjonalt anbefales det at kvinner som har mer enn 2,0 % risiko for CIN2+ følges opp 

med ny celleprøve (Rijkaart 2012), og at kvinner med sammenlignbar risiko bør følges opp på 

samme måte (jfr. oppdaterte amerikanske retningslinjer, Saslow 2012).  

 

På bakgrunn av dette er det ikke mulig å gi våre klinikere et konsistent begrunnet svar. Hva 

anbefaler Kreftregisteret/Helsedirektoratet oss å svare? Skal vi kun henvise til nasjonal algoritme 

og unngå å nevne at Kreftregisterets evalueringsrapport har dokumentert at risikoen for disse 

kvinnene er for høy til å henvise disse tilbake til screening, og at disse kvinnene, ved å følge 

nasjonal algoritme, utsettes for en forhøyet risiko som vi som laboratorieavdeling er klar over? 

Helsetilsynet påpeker at helseforetakene er ansvarlig for forsvarlig praksis (Dagens Medisin 

08.03.2012).  

 

Det er vanskelig å både følge nasjonal algoritme og ha en forsvarlig praksis. 

Vi ber om et snarlig svar på vår henvendelse. 
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