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1 MANDAT 
 

Arbeidsgruppe bes om å svare opp følgende punkter fra brev 6. oktober 2015: 
 
 Hvilke krav mht kvalitet mv skal stilles til de laboratorier som utfører HPV-

screening?  
 Hvor mange laboratorier i Helse Sør-Øst bør utføre HPV-analyser? 
 Hvordan skal cytologikompetanse ivaretas for øvrig kreftdiagnostikk? 
 Hvilke hensyn må ivaretas av HPV-laboratorier i forhold til pasient- og 

henvisningsservice, samt videre pasientutredning ved positive funn? 
 Hva bør vektlegges ved beslutning om eventuelle bidrag fra private laboratorier? 
 Er det andre forhold som bør vektlegges ved beslutning om organisering av HVP-

analyser i regionen? 

Arbeidsgruppen bestemmer selv hvordan arbeidet skal organiseres, men skal innen 9. 
desember 2015 utarbeide et notat til Helse Sør-Øst RHF v/fagdirektør Alice Beathe 
Andersgaard med kriterier til organisering av HPV-analyser i regionen.  
 

2 DELTAGERE OG GJENNOMFØRING 
 

Eier: Direktør medisin og helsefag, HSØ Alice Beathe Andersgaard 

Arbeidsgruppens 

deltagere: 

Hilde Bjørnestøl Hansen – Sørlandet sykehus HF  

Pål Suhrke – Sykehuset i Vestfold HF 

Truls M. Leegaard – AHUS HF 

Jon Lømo – OUS HF 

Erik Svendsen – Fürst med.lab. AS  

Hilde Beate Gudim - primærhelsetjenesten  

Arbeidsgruppen har hatt 3 fellesmøter og har ellers kommunisert via epost og telefon.  

I deler av det ene fellesmøtet deltok direktør Hans Petter Aarseth og Trine Andreassen fra 

Helsedirektoratet samt Ameli Tropé og Birgit Engesæter fra Kreftregisteret. 
 

3 OPPSUMMERING OG ANBEFALING 
 

 Arbeidsgruppen slutter seg til anbefalingene fra Kreftregisteret og Helsedirektoratet 
om at antallet laboratorier som skal utføre HPV i primærscreening bør reduseres, 
men anbefaler at antallet laboratorier som analyserer HPV og cervixcytologiske 
prøver ikke reduseres så drastisk. Et antall i størrelsesorden fire til fem laboratorier 
vil i første omgang være mest hensiktsmessig. 

 Arbeidsgruppen anbefaler HSØ å slutte seg til prøveprosjektet med en gradvis 
implementering av HPV som primærscreening.   

 Alle patologiavdelinger ved sykehusene i HSØ må også etter omleggingen ha robuste 
faglige miljøer og kunne yte god cytologisk diagnostikk. HSØ må vurdere hvilke 
konsekvenser omleggingen vil ha for de laboratorier som ikke får utføre 
cervixcytologisk diagnostikk i fremtiden.   
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 Muligheten for korrelasjon mellom cytologi og histologi er viktig, men er per i dag 
ikke alltid mulig. Digital patologi bør etableres i HSØ for å øke muligheten for 
korrelasjon.  Gruppen mener at histologiske prøver bør håndteres lokalt og ikke 
nødvendigvis ved samme laboratorium som utfører HPV analyse og cytologisk 
diagnostikk 

 Tilgang på sentralt register for prøvehistorikk er essensielt. Tilslutning til 
prøveprosjektet vanskeliggjøres for de områder av HSØ der de ulike laboratoriene 
har lav dekningsgrad. 

 Arbeidsgruppen mener at det som eventuelt kunne tale for en ytterligere reduksjon, 
til kun 1-2 laboratorier i HSØ slik det blir anbefalt i rapporten fra “Gruppe fremtid” 
er at det vil kunne styrke de miljøene som får tildelt HPV i primærscreening. Man vil 
kunne få større, mer robuste fagmiljøer som vil ha bedre muligheter til å hevde seg 
forskningsmessig, også internasjonalt. Arbeidsgruppen anbefaler at en eventuell 
ytterligere reduksjon til kun 1-2 laboratorier først utredes på et senere tidspunkt.   

 HSØ må initiere en prosess slik at alle laboratoriene får mulighet til å melde sin 
interesse for å delta i den fremtidige cervixdiagnostikken innen HSØ.  

 Det er en fordel om denne prosessen initieres relativt snarlig.  
 Valg av laboratorier som i fremtiden skal gjøre HPV analyser og cervixcytologiske 

undersøkelser bør gjøres ut fra de kriterier som fremkommer i dette notatet. 
 

4 BRUKERPERSPEKTIV 
 

Brukerperspektivet er forsøkt ivaretatt gjennom anbefalingene og de oppsatte kriterier. 
Kvinnene må føle seg trygge og ivaretatte ved omlegging til HPV-primærscreening når 
intervallet øker fra tre til fem år og testprinsippet endres. Dette forutsetter god 
informasjon fra de utvalgte avdelingene både til kvinnene og rekvirenter som foretar 
prøvetaking.  
 

5 BAKGRUNN 
 

Helse Sør-Øst RHF er av Helsedirektoratet bedt om å se på organiseringen av HPV-analyser 
i livmorhalsprogrammet, dvs. samle screening og HPV-testing mot livmorhalskreft til færre 
lokalisasjoner (laboratorier) enn det som foreligger i dag. Dette innebærer at HPV-analyse 
og cytologi gjøres på samme laboratorium.  

Rapport fra «Gruppe fremtid», en ekspertgruppe nedsatt av styringsgruppen for 
livmorhalsprogrammet for å utrede fremtidenes utfordringer knyttet til kvalitet og 
sikkerhet av laboratorievirksomheten i programmet, samt data fra Kreftregisteret/HF, bør 
inngå i grunnlaget for de vurderingene som gjøres. 

Bakgrunnen for henvendelser til de regionale helseforetakene er at livmorhalsprogrammet 
er i endring. Fra å screene på celleforandringer, vil prøvene fra kvinner i alder 35-69 år bli 
testet på tilstedeværelse av HPV-virus hvert 5 år, mens de yngre kvinnene fortsetter med 
cytologisk testing hvert tredje år. Som følge av dette forventes en betydelig reduksjon i 
volum av cytologiske prøver på landsbasis fra 2017.  

Kreftregisteret oppgir antallet cytologianalyser i Helse Sør-Øst til om lag 273 000 i 2014. 
Laboratorier ved alle helseforetak utførte mellom 14 500 og 32 000 cytologianalyser mens 
private laboratorier (Fürst og Unilabs) utførte hhv. 81 000 og 20 000 analyser.  Det 
forventede antallet analyser i Helse Sør-Øst i 2019 estimeres til om lag 68 000 analyser. 
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Helsedirektoratet anbefaler at cytologiske laboratorier bør ha minst 15 000 prøver per år 
for å ivareta høy kvalitet. 

Noen av utfordringene som vil følge av dette er følgende:  
 Omstilling av laboratorieområdet patologi til redusert cytologisk virksomhet  
 Opprettholdelse av tilstrekkelig teknologisk kompetanse og ferdighet i håndtering 

av cytologiprøver ved patologiavdelingene i helseforetakene for å ivareta annen 
kreftdiagnostikk 

 Håndtere all informasjon om cytologiprøvene og påfølgende histologi fra 
koniseringsbiopsier hos de personer som utvikler kreft 

Det er enighet i regionalt fagråd for laboratoriemedisin om at det er behov for å nedsette 
en arbeidsgruppe som kan gi Helse Sør-Øst RHF v/fagdirektør innspill til hvordan HVP-
screening kan organiseres i regionen.     

 

6   SVAR PÅ MANDATET 
 
Arbeidsgruppen bes om å svare på følgende punkter fra brev 6. oktober 2015: 

6.1 Hvilke krav mht kvalitet mv skal stilles til de laboratorier som utfører HPV-
screening. 

 I henhold til kriteriene fra grunnlagsdokumentet fra Kreftregisteret (vedlegg 2 s.3, 
pkt 1) skal HPV- og cytologianalyser utføres ved samme laboratorium, og det 
anmodes også om at histologianalysene gjøres på samme sted. Dette sikrer optimal 
prøveflyt og samlet kompetanse for god faglig vurdering.  

 De aktuelle laboratoriene må ha innført væskebasert cytologi.  
 HPV-testen Cobas 4800, som definert i anbudet fra HINAS, bør være etablert og i 

bruk i de laboratoriene som velges ut. 
 Laboratorier som skal implementere HPV-test i primærscreening, må dokumentere 

at screeningresultatene blir rapportert til Kreftregisteret i henhold til gjeldende 
spesifikasjoner. 

 I henhold til Gruppe fremtid s 35 (referanse nr 2) bør laboratoriene som utfører 
HPV-testing ha molekylærbiologisk kompetanse, og analysen bør utføres 
akkreditert. Laboratorier som utfører HPV-testing skal delta årlig i en ekstern 
kvalitetsvurdering (også kalt ringtest eller sammenlignende laboratorieprøver, 
SLP), for å få bekreftet at de at de oppnår minstekrav til påvisning. Slike eksterne 
kvalitetsvurderinger for HPV er kommersielt tilgjengelige (f. eks QCMD). Alternativt, 
eller som supplement, vil også det Nasjonal HPV-referanselaboratoriet kunne bistå 
laboratoriene med å få meldt seg på eksterne kvalitetsvurderinger. Det Nasjonale 
HPV-referanselaboratoriet sender ikke selv ut slike tester men har gode 
samarbeidspartnere både i Sverige og Danmark, og det arbeides med å etablere 
screeningspanel ved WHO-referanselaboratoriet i Sverige. 

 Etablert kompetanse og forskning på HPV bør vektlegges 
 Det må være elektronisk overføring av HPV-analysesvarene inn i patologi-

laboratoriedatasystemene. Det er patologiavdelingene som skal gi ut endelig svar og 
man må ha tilgang på historiske HPV-analysesvar.  

 Det er en rivende teknisk utvikling innen HPV-feltet som åpner for at andre 

testplattformer kan bli tatt i bruk og vi vil få en endret forståelse av ulike HPVtypers 

betydning for cervixcancer. De laboratoriene som blir tildelt oppgaven med å utføre HPV 
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i primærscreening bør være i stand til å endre analyseplattform raskt og ha et robust nok 

miljø til å kunne gjennomføre dette.  

 

6.2 Hvor mange laboratorier i Helse Sør-Øst bør utføre HPV-analyser? 

I dag gjøres analyser innenfor livmorhalsscreeningprogrammet ved åtte offentlige og to 
private patologilaboratorier i HSØ.  Arbeidsgruppen mener at dette antallet bør reduseres 
på bakgrunn av den forventede nedgang i antall cytologiutstryk som skal undersøkes. 
Allerede i dag har enkelte laboratorier i HSØ et noe lavt prøveantall i forhold til 
anbefalingene fra Livmorhalsprogrammet. Imidlertid mener arbeidsgruppen at en 
reduksjon til fire eller fem laboratorier i Norge (som ut i fra våre beregninger tilsvarer 1-2 
laboratorier i Helse Sør-Øst) slik det skisseres i rapporten fra Gruppe fremtid s.29 verken 
vil være faglig forsvarlig eller ønskelig per i dag. Vi vil peke på følgende 
usikkerhetsfaktorer: 

 Det er stor usikkerhet forbundet med beregningene av hvor stor reduksjonen 
av cytologiske undersøkelser faktisk vil bli i fremtiden. 

 Det er usikkerhet forbundet med nivå av villscreening og lojalitet til 
screeningprogrammet når screeningintervall økes.  

 Det er usikkerhet forbundet med hvordan vaksinasjonseffekt og dekning, 
eventuelt med inklusjon av nye grupper, vil påvirke programmet. 

 Det er usikkerhet forbundet med hvordan endring i prøvemengde vil påvirke 
arbeidsbelastning ved overgang til ny algoritme på laboratoriene. 

 Ved overgang til ny algoritme er tilgang til prøvehistorikk essensiell. 
Kreftregisteret arbeider for at alle laboratorier skal få tilgang til sentral 
database over prøvehistorikk. Det er usikkert om og eventuelt når 
Kreftregisteret kan få etablert en slik løsning. Uten dette vil man for mange 
kvinner ikke ha tilgang på prøvehistorikk når prøve analyseres, noe som 
representerer risiko for pasientsikkerheten når screeningintervallet økes. 
Videre vil muligheten til å evaluere kvaliteten på HPV-test som 
primærscreening reduseres. 

 Korrelasjon mellom cytologi og histologi er viktig for kvaliteten av 
diagnostikken. En reduksjon til 1-2 laboratorier ville gjøre slik 
sammenligning svært vanskelig for de fleste prøver. En mindre dramatisk 
reduksjon vil gjøre at histologi og cytologi fortsatt kan korreleres for et stort 
antall prøver. 

 

På bakgrunn av det overnevnte anbefaler gruppen at antall laboratorier som analyserer 
HPV og cervixcytologiske prøver reduserer til i størrelsesorden fire til fem laboratorier i 
Helse Sør-Øst. 

 
Videre anbefales en gradvis implementering av prøveprosjektet i HSØ. Noen laboratorier 
har allerede høy dekning innen sitt opptaksområde og dermed tilgjengelig prøvehistorikk. 
Noen av disse bør tilslutte seg prøveprosjektet for å unngå at alle områder i HSØ må starte 
opp samtidig når prøveprosjektet er over 31.12.2017.  
 

6.3 Hvordan skal cytologikompetanse ivaretas for øvrig kreftdiagnostikk? 

Alle patologiavdelinger ved sykehusene i HSØ må også etter omleggingen ha robuste faglige 
miljøer og kunne yte god diagnostikk innen cytologi. Det bør være minimum fire 
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bioingeniører og tre patologer med god kompetanse innen cytologi for å opprettholde godt 
fagmiljø og høyt servicenivå. 
  
For patologiavdelinger som ikke lenger skal utføre cervixcytologisk diagnostikk vil det ikke 
være tilstrekkelig med cytologirelaterte oppgaver for å ivareta kompetansen til fire 
bioingeniører, i alle fall på de mindre patologiavdelingene. Det må derfor fylles på med 
andre oppgaver for bioingeniørene i disse avdelingene for å ivareta opparbeidet 
cytologikompetanse. Hvis cytologikompetanse forsvinner på bioingeniørnivå vil det 
medføre uforholdsmessig og unødvendig økt arbeidsbelastning for patologer som er en 
meget knapp ressurs på mange sykehus.  
 
Det kan for bioingeniører vurderes andre oppgaver som ”on site” prøvevurderinger, 
immuncytokjemi, kvantitative tellinger og andre avanserte teknikker som øker i omfang og 
betydning innen cytologifaget for at den ønskede cytologikompetanse skal beholdes.  
 
Organisering og gjennomføring av utdanningen for bioingeniører som skal ha 
spesialkompetanse i cytologi og utdanning av LIS må evalueres og tilpasses i fremtiden. 
Stikkord er hospiteringsordninger og justering av krav til prøvetall i utdanningen. 
 

6.4 Hvilke hensyn må ivaretas av HPV-laboratorier i forhold til pasient- og 
henvisningsservice, samt videre pasientutredning ved positive funn? 

Cytologi: 
Cytologisk diagnostikk skal gjøres ved samme sykehus som utfører HPV diagnostikk og det 
er en fordel at de to undersøkelsene gjøres fysisk nær hverandre for mest mulig sømløs 
prøveflyt. Avdelingene må ha innført væskebasert cytologi, følge livmorhalsprogrammets 
kvalitetsmanual og bør kunne dokumentere akseptable svartider.  
 
I livmorhalsprogrammets kvalitetsmanual står det at patologiavdelinger som analyserer 
cytologiske prøver bør ha minimum 15000 prøver pr. år for å ha tilstrekkelig materiale til 
at bioingeniører og patologer blir eksponert for et større spekter av morfologiske funn. De 
foreliggende anbefalinger bygger på et screeningprogram der cervixcytologi brukes 
primært. I et screeningprogram der HPV test brukes primært vil de påfølgende cytologiske 
prøver inneholde større andel positive cytologiske funn. Gruppe Fremtid (2011) mener 
derfor at minimumskravet til antall prøver for laboratorier og bioingeniører for å 
opprettholde kompetansen må beregnes på nytt. Arbeidsgruppen stiller seg bak disse 
vurderingene men mener at også et prøvetall på færre enn 15000 cytologiske prøver pr. år 
er tilstrekkelig innenfor ny screening algoritme med HPV testing primært. 
 
Avdelingene bør jobber mot akkreditering etter ISO 15189 eller allerede oppfylle disse 
kravene.  
 
Histologi: 
I de europeiske retningslinjene for cervixscreening (IARC 2008) heter det at korrelasjon 
mellom histologiske og cytologiske funn er svært viktig for læring og kvalitet i både 
histologisk og cytologisk diagnostikk. Det står videre at unormale cytologisvar bør 
sammenholdes med påfølgende histologisvar. I notat fra Kreftregisteret til de regionale 
helseforetak (2015) konferer vedlegg 2 pkt.1 s 3 står det at histologiske og cytologiske 
prøver med fordel kan analyserer på samme sted. Både den cytologiske og histologiske 
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cervixdiagnostikk forbedres når patolog har mulighet for å sammenholde prøver fra 
samme pasient. De kolposkopiske prøver blir tatt av privatpraktiserende gynekologer eller 
gynekologer ansatt ved sykehusavdelinger. Påfølgende kirurgi (konisering med mer) for in 
situ forandringer gjøres ved lokale gynekologiavdelinger og håndteres av lokale 
patologiavdelinger. Kirurgi for karsinom gjøres ved regionsykehus og håndteres 
overveiende ved avdeling for patologi ved OUS. De privatpraktiserende gynekologer sender 
de kolposkopiske prøver dels til lokale patologiavdelinger, dels til private laboratorier. Her 
er det store fylkesvise forskjeller. Antallet histologiske prøver fra cervix er stort – se 
vedlegg 3.  
 
Prøveflyt for histologiske prøver må tas med i vurderingen når endringer i 
livmorhalsprogrammet gjøres. Mulighet for å sammenholde cytologiske og histologiske 
prøver er viktig for både læring og kvalitet innenfor cervixscreeningprogrammet. På den 
andre siden er nærhet mellom behandlende lege og patologiavdeling viktig. En 
sentralisering av den histologiske diagnostikk vil medføre betydelig endringer i 
arbeidsmengde for enkelte patologiavdelinger. Arbeidsgruppen mener derfor til tross for 
enkelte ulemper, at histologiske prøver må håndteres lokalt og ikke må håndteres ved 
samme laboratorium som gjør HPV analyser og cervixcytologi. I fremtiden vil ulempen med 
adskilt cytologi og histologi kunne avhjelpes ved digitale løsninger (snitt-scanning). Ved 
separert cytologisk og histologisk diagnostikk er det viktig at det nevnte sentrale register 
for cervix prøvesvar er etablert. 

 

6.5 Hva bør vektlegges ved beslutning om eventuelle bidrag fra private laboratorier? 

Private laboratorier må følge de samme kvalitetskrav som stilles til offentlige laboratorier. 
Dette reguleres i kravspesifikasjoner i anbudskonkurranser og i Kvalitetsmanualen. De 
tekniske og faglige krav som stilles vil tilpasses i rammeavtalene for den utvikling som 
skjer innen fagområdet og for avtaleperioder som gjelder.  
 
Private laboratorier kan både på kort og lang sikt kunne være en buffer for endringer i 
volum og sammensetning av cytologi og HPV-analyser, samt bidra til å opprettholde en 
kapasitet og kompetanse i regionen for å ivareta rekvirent og pasients krav til kortest 
mulige svartider for prøvene, med faste forutsigbare priser. Private laboratorier har i dag 
en betydelig andel av cytologiprøvene i screeningprogrammet fra pasienter i 
helseregionen, som innebærer at det er opparbeidet en betydelig kompetanse og kapasitet 
også innen cervixcytologi og for HPV-analyser. 

 

6.6 Er det andre forhold som bør vektlegges ved beslutning om organisering av HPV-
analyser i regionen? 

Etablert FOU og fagutvikling innen HPV- og cervixdiagnostikk bør vektlegges.  

Noe som taler for en ytterligere samling i kun 1-2 laboratorier slik det blir anbefalt i 
rapporten fra “Gruppe fremtid” er at det vil kunne styrke de miljøene som får tildelt HPV i 
primærscreening slik at man får slagkraftige fag- og forskningsmiljøer, også internasjonalt. 

 

Et faglig samarbeid mellom de laboratoriene som skal utføre HPV og cervixcytologisk 
diagnostikk, og de laboratorier som ikke skal delta, må ivaretas. 
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Arbeidsgruppen mener at det som eventuelt kunne tale for en ytterligere reduksjon, til kun 
1-2 laboratorier i HSØ slik det blir anbefalt i rapporten fra “Gruppe fremtid” er at det vil 
kunne styrke de miljøene som får tildelt HPV i primærscreening. Man vil kunne få større, 
mer robuste fagmiljøer som vil ha bedre muligheter til å hevde seg forskningsmessig, også 
internasjonalt. Arbeidsgruppen anbefaler at en eventuell ytterligere reduksjon til kun 1-2 
laboratorier først utredes på et senere tidspunkt.   
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12. 15-12-08 Vedlegg 5 Birgit Engesæter 
bakgrunnstall fra antall celleprøver i 
forskjellige aldersgrupper 2012-14 

Elektronisk vedlegg 5 
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