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Utvikling av livmorhalskreft

• Utvikles over mange år gjennom en serie av forstadier

• Forstadier som oppdages kan behandles, og på denne måten forebygge kreft

• Det tar vanligvis minst 10-15 år fra HPV-smitte til kreft utvikles

• Risiko for kreft varierer med HPV genotype

• Kreftfremkallende egenskap er først og fremst knyttet til onkoproteinene E6 
og E7; der over-ekspresjon kan måles med mRNA



70-80 % blir smittet i løpet av livet

• De fleste HPV-infeksjoner går over av seg selv

• 90 prosent blir kvitt infeksjonen i løpet av to år

• Vedvarende infeksjon over mange år gir økt risiko for 
celleforandringer og kreft



Screening

• Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft anbefaler celleprøve hvert tredje 
år hos kvinner i alderen 25-69 år

• Screeningprogrammet har redusert insidens med 40 % og dødelighet med 
50 %

• Likevel er det hvert år 300 kvinner som utvikler livmorhalskreft og 80-90 
som dør

• Fra 2019: HPV-DNA test vil erstatte cytologi hos kvinner 34 -69 år hvert 
femte år (50/50 randomisert) 



Status i Norge

• 431 620 celleprøver

• 22 000 unormale celleprøver

• 15 000 biopsier

• 6 489 koniseringer

• 300 tilfeller av livmorhalskreft

• 80-90 dør



Kreftregisteret, Gruppe 2 rapport 2012
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Livmorhalskreft i Norge

34 år



Livmorhalsprogrammet 
Årsrapport 2016

Tabell 2.3.2: Antall tilfeller av livmorhalskreft i 2016, antall kvinner med prøve og andel normale livmorhalsprøver hos de som har prøve

Antall tilfeller
av livmorhals 
kreft i 2016

Antall 
kvinner med 

prøver

Cytologi tatt 3,5 år før 
diagnose

Antall 
kvinner med 

prøver

Cytologi tatt 
10 år før 
diagnose

Antall kvinner Antall
kvinner

Andel med
prøver

Antall kvinner 
med normale 

prøver

Andel* Antall kvinner Andel med 
prøver

Antall kvinner 
med normale 

prøver

Andel*

25-69 år 288 142 49,3 % 78 54,9 % 198 68,8 % 106 53,5 %

-24 år 13 2 15,4 % 0 0,0 % 3 23,1 % 1 33,3 %

25-39 år 108 60 55,6 % 33 55,0 % 85 78,7 % 46 54,1 %

40-54 år 108 53 49,1 % 29 54,7 % 76 70,4 % 39 51,3 %

55-69 år 72 29 40,3 % 16 55,2 % 37 51,4 % 21 56,8 %

70+ år 43 7 16,3 % 4 57,1 % 13 30,2 % 8 61,5 %

Alle aldre 344 151 43,9 % 82 54,3 % 214 62,2 % 115 53,7 %



Svakheter ved celleprøver?

• Halvparten av de som utvikler livmorhalskreft til tross for 
celleprøve hadde ”normal” celleprøve mindre enn 3,5 år før 
kreftdiagnosen

• Ved rescreening av slike ”normale” celleprøver blir det ofte 
avdekket celleforandringer som var feiltolket eller oversett ved 
første undersøkelse



«En studie fra Finland fant at den forebyggende effekten over 
5 år av én enkelt celleprøve er lavere blant kvinner under 40 år 
enn blant de over 40 år (20 % vs 50-60 %)»

https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Nyheter/Stor-effekt-av-
screening-mot-livmorhalskreft/



Kjente utfordringer…

• Begrenset sensitivitet som varierer med alder

• Lav reproduserbarhet

• Subjektiv metode

• Kompetanse og erfaring

• Økende insidens av adenokarsinomer











70 kvinner fanges ikke opp hvert år…

• Hvert år opplever rundt 70 norske kvinner, en fjerdedel av de 
som får livmorhalskreft , det samme som Thea

• De tar celleprøve og får til svar at alt er normalt, men så 
kommer plutselig beskjeden om at de har kreft



«Det er observert en økning på rundt 30 % i antall tilfeller av 
livmorhalskreft blant kvinner under 40 år de siste årene.»

https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Nyheter/Okning-i-forekomst-av-livmorhalskreft-hos-unge/



Livmorhalskreft i Norge
• Høyest forekomst av kreft ved 35-39 års alder

• Celleprøver gir ingen reduksjon hos kvinner < 40 år!

NORDCAN © Association of the Nordic Cancer Registries

Celleprøver har redusert forekomst av 
saktevoksende kreft for kvinner eldre enn 40 år

Ingen reduksjon for 
kvinner under 40 år



19



Status dagens program

• Kreft øker hos kvinner < 40 år

• Høyest forekomst ved 35-39 års alder

• Celleprøve mister 50 % av krefttilfellene

• NPE-saker  øker i omfang



Hva må gjøres?

• Kreft øker hos kvinner < 40 år

– Forebygge kreft hos kvinner < 40 år!

• Høyest forekomst ved 35-39 års alder

– Forebygge kreft hos kvinner < 40 år!

• Celleprøve mister 50 % av krefttilfellene

– Forebygge kreft hos kvinner med normale celleprøver!



Kreft hos kvinner < 40 år

• HPV 16, 18 og 45 forårsaker > 90% av tilfellene

• HPV 16, 18 og 45 er kjent for å gi en raskere utvikling av 
celleforandringer (10 - 15 år)

• HPV 16, 18 og 45 er også hyppigst i adenokarsinomer
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HPV type Cancer(n) Controls(n) OR OR(a) RISK CA NNT

*Risk of CA after confirmed histological CIN2
** No of CIN2 women to be treated by conization to prevent one incident of CA

Powell, 2010:  Table 1. Association of cervical cancer with HR HPV types



Tjalma 2013
Median age CIN3/SCC



Tid fra CIN3/ACIS til kreft
varierer med HPV genotype
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Forebygging av livmorhalskreft
kontinuerlig forbedringer…

–«Sjekk deg»

–e-læringskurs

–Kvalitetsmanual

–Krav til tester

–HPV DNA test >34 år

Økning på rundt 30 % i antall tilfeller av livmorhalskreft blant 
kvinner under 40 år. Kan screening med celleprøver forbedres 

gjennom kvalitetssikring av celleprøver?



Ulike måter for kvalitetssikring

• Dobbeltscreene alle celleprøver (Bodø)

• Rapid prescreening (Stavanger)

• Rapid rescreening (Kalnes)

• Rescreene ”normale” celleprøver fra kvinner med positiv 3-typers 
HPV mRNA test (PreTect SEE)

(Ålesund /Tromsø)



Hvorfor PreTect SEE sammen med Cytologi?

• Gi økt trygghet for screener og kvinne

• Identifisere onkogen aktivitet fra de mest aggressive HPV typene 16, 18, 45

• Finne flere kvinner med celleforandringer og behandle CIN2+ umiddelbart 

• Kostnadseffektiv og objektiv metode 

• Redusere antall saker og utbetalinger fra NPE 



Kvalitetssikring i praksis

• Restmaterialet etter ”normale” celleprøver hos kvinner under 40 år 
blir HPV mRNA testet for HPV type 16, 18 og 45 (PreTect SEE)

• Ved positiv HPV mRNA test rescreenes prøven

• Kvinner følges opp etter nasjonale retningslinjer (Rev. cyt)

• I mange tilfeller vil det bli avdekket celleforandringer som er 
feilvurdert eller oversett ved første undersøkelse



Kvalitetssikring med PreTect SEE
Gjennomførte piloter i Norge

• Ålesund (2013 -> ) 8.000 prøver

• Bodø (2014/2016)  2.382 prøver

• Lillehammer (2014) 1.000 prøver

• Molde (2015) 1.000 prøver

• Drammen (2016) 1.000 prøver

• Kristiansand (2018) 1.000 prøver

• Tromsø (2016->) 66.824 prøver



Interessekonflikter

• All HPV mRNA testing er utført ved PreTect AS

• Ålesund og Bodø har betalt for testingen

• De andre sykehusene har betalt forsendelse av prøver, men 
ikke for testing

• Ingen sykehus har mottatt kompensasjon for merarbeid i 
forbindelse med prosjektet



Resultat fra piloter
PreTect SEE positivitetsrate (%) < 40 år
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Funn ved rescr. av normal cytologi (%)
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Ålesund
Kvalitetssikring av normal Cyt < 40 år

• Ålesund har innført PreTect SEE som fast kvalitetssikring i rutinen
fra 2014

• Totalt har 8000 kvinner blitt testet og behandlingskrevende 
celleforandringer er påvist hos 1/3 (inkl. kreft i tidlig stadium)

• Manuskript «in progress» (B. Westre et al)

– Rescreening av kun 1,9 % smears (SEE+)
– Estimert 20% økning i deteksjon av CIN2+



«Tromsø-studien»
Kvalitetssikring av normal cytologi

• 100.000 prøver skal inkluderes; tilsvarende fire års screening ved 
UNN (april 2016 ->)

• 66.824 prøver er så langt testet med Cyt/PreTect SEE

• Resultater ble presentert på Eurogin 2018:
– Cotest Cyt/PreTect SEE screening pop. (25-69 år)

– Cotest Cyt/PreTect SEE unge kvinner (21-29 år)



Resultater UNN (2016–2017)
Kvalitetssikring kvinner < 40 år
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Funn ved rescreening av 
Cytologi normale / SEE positive (N=227)
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Andel med biopsi og
PPV for CIN2+
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UNN
Kvalitetssikring av normal Cyt < 40 år

• Av 14.775 celleprøver i 2016-2017 hadde 1,5 % (227/14.775) 
«normal» celleprøve og positiv HPV mRNA test for HPV type 
16, 18 og 45 (PreTect SEE)

• Rescreening av 227 celleprøver avdekket celleforandringer hos 
92 kvinner (40,5%)

• Av 111 kvinner med biopsi hadde 39,6% (44/111) CIN2+



Konklusjon piloter

• Fra 2013 til 2018 har totalt 22.601 kvinner blitt kvalitetssikret med PreTect SEE

• Kun 1,9 % (431/22.601) hadde positiv HPV mRNA test

• Rescreening avslørte oversette celleforandringer i 46 % av tilfellene (200/431)

• 101 kvinner ble diagnostisert med behandlingstrengende celleforandringer (CIN2+)  PPV CIN2+ = 44,5 
% (101/227)

• Behandling av forstadier forebygger kreft

• Flere funn av CIN2+ i første screeningrunde vil føre til færre tilfeller av kreft ved neste screening om 
tre år



Year

N
CC

< 70 yrs.

N
CC

< 25 yrs.

N
CC

25-39 

yrs.

N women  
< 40 yrs., smears 

< 4 yrs. cancer 
diag.        

% women  < 40 yrs., 
normal last smear 

before                    
cancer diagnosis        

2007 206 2 64 43 48.8
2008 243 5 93 65 55.4
2009 260 6 94 62 46.7
2010 278 4 106 67 65.7
2011 259 5 107 66 51.5
2012 278 1 100 56 48.2
2013 243 6 74 40 55.0
2014 306 6 133 75 56.0
2015 338 5 126 67 58.0
2016 301 13 108 62 53.2
Total 2 712 53 1 005 603 57.0

2007-16: 344 w. < 40 yrs., false neg. last smear < 4 yrs. Prior a ca. diag.

Data from annual reports NCR

N cervical cancers among women < 70, < 25, and < 40 yrs., number of women < 40 yrs. 
with smears within 4 years of cancer diagnosis, and proportion (%) of women with 
normal last smear before start of cascade of smears leading to a cancer diagnosis, 
Norway, 2007-2016, and total.



Behov for fremtidig kvalitetssikring? 

• Kvalitetssikring av alle normale celleprøver i 2016-2019 med HPV-
test kan halvere risiko for livmorhalskreft blant screenede kvinner 
de neste 10-15 år sammenlignet med celleprøve alene

• Kvalitetssikring av celleprøver hos kvinner under 40 år med HPV 
mRNA test vil koste 1 MNOK pr år og kan forebygge fem flere 
tilfeller av livmorhalskreft pr år (UNN)

• Refusjon for kvalitetssikring må adresseres 





Kvinne 25 år

• 2016 apr Normal cyt + HPV mRNA 16 pos (rescreenet som ASC-
US)

• 2016 aug Biopsi CIN2

• 2016 Kon CIN2



Kvinne 25 år

• 2013 sep ASC-US

• 2014 apr LSIL

• 2016 feb Normal + HPV mRNA 18 pos (rescreenet som LSIL)

• 2016 jun Biopsi CIN2

• 2017 jul Kon CIN2



Kvinne 27 år

• 2014 okt Normal cyt + HPV mRNA 16 pos (rescreenet som LSIL)

• 2016 des HSIL + HPV mRNA 16 pos 

• 2017 feb biopsi CIN3

• 2017 feb Kon SCC, stadium IB



Kvinne 39 år

• 2002 okt Normal cyt

• 2016 mar Normal cyt + HPV mRNA 16 pos (rescreenet som 
ASC-US)

• 2016 jun Biopsi CIN3

• 2016 aug Kon CIN2



Takk for meg


