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Styringsgruppemøte for kreftscreeningprogrammene - referat 23.11.22  

Sak 01/2022 Velkommen v/Helsedirektoratet m/godkjenning av agenda + eventuelt   
Agenda godkjent, ingen saker til eventuelt  
 
Sak 02/2022 Presentasjon av ny styringsstruktur + mandat 
Orienteringssak 
 
Helsedirektoratet orienterte om bakgrunnen for opprettelse av den nye styringsgruppen for 
de nasjonale kreftscreeningprogrammene, mandat og prosess for saksbehandling. Se vedlagt 
presentasjon fra Helsedirektoratet.   
 
Presisering:  

• Dette var første møte i ny styringsgruppe. Målsetning er konsensus i vedtakssaker, 
men i saker der noen av medlemmene i styringsgruppen sitter med ansvar for 
økonomiske forhold og gjennomføring, vil deres stemme vektlegges ekstra tyngde.  

• Styringsgruppens mandat gir styringsgruppen beslutningsmyndighet i mindre 
endringer i screeningprogrammene. Helsedirektoratet vil likevel orientere 
styringsgruppen om saker som spilles inn til direktoratet og som betraktes som større 
endringer i screeningprogrammene. Det tas høyde for at styringsgruppen vil mene 
noe annet enn Helsedirektoratet om hva som er en mindre eller større endring. 
Helsedirektoratet vil ta dette med i sin vurdering i videre behandling. Endelig 
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beslutning av om et innsendt forslag representerer en større eller mindre endring, 
tas av direktoratet.    

 
Sak 3/2022 Screeningkriterier   
Drøftingssak. Se vedlagt presentasjon.  
Innspill:  

• Monitorering og at programmet skal være trygt bør inn som kriterier 
• Se til gjeldene prioriteringskriterier  
• Oppdatere for å få med utvikling innen genetikk 

 
Vedtak: Styringsgruppen gir tilslutning til kriteriene slik de er presentert i denne saken, men 
ber om å bli forelagt en sak med forslag til reviderte kriterier i 2023. 
 
Sak 4/2022 Presentasjon av Livmorhalsprogrammet   
Orienteringssak. Se vedlagt presentasjon fra Kreftregisteret.  
 
Sak 5/2022 Presentasjon av Mammografiprogrammet   
Orienteringssak. Se vedlagt presentasjon fra Kreftregisteret.  
 
Sak 6/2022 Presentasjon om regranskningsgruppen  
Orienteringssak. Se vedlagt presentasjon fra Helsedirektoratet.  
 
Regranskningsgruppen vil levere inn en rapport til styringsgruppen som svarer ut gruppens 
mandat innen utgangen av 2023. 
Etter et regranskningsgruppen har avsluttet sitt arbeid, og dersom det besluttet at 
regranskninger skal gjennomføres i kreftscreeningprogrammene, vil det nedsettes en ny 
gruppe som skal se på hva informasjonen skal inneholde, hvordan og av hvem informasjonen 
skal gis. 
 
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering og stilles seg bak at gruppens arbeid 
presenteres når det er ferdigstilt høsten 2023.  
 
Sak 7/2022 Livmorhalsprogrammet – HPV test til kvinner under 34 år  
Vedtakssak. Se vedlagte presentasjoner fra Helsedirektoratet og Kreftregisteret.  
 
Vedtak:  
Styringsgruppen beslutter å innføre HPV-screening til kvinner yngre enn 34 år på følgende 
måte:  

• Innføring av HPV-screening til kvinner i aldersgruppen 30 til 33 år med dagens 
algoritme for HPV-screening fra 01012023  

• Innføring av HPV-screening til kvinner i aldersgruppen 25 til 29 år innen 
01072023. Algoritmen for denne alderskohorten gjøres mindre aggressiv for å 
redusere antall kvinner som følges opp etter klinisk irrelevante HPV-infeksjoner. 
Kvinner hvor testen er HPV-positiv, men negativ for HPV16/HPV18 og cytologi er 
normal, anbefales ny prøve om tre år.  
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• Dette vil gi laboratoriene tid og mulighet til å foreta nødvendig IT oppdateringer 
før endringen inntrer. Det kan være behov i enkelte laboratorier å utsette 
oppstartsdatoen for å gjøre nødvendige IT oppdateringer. 

 
Presisering: Det legges opp til en hensiktsmessig implementering med god informasjon til 
alle involverte aktører. Det sendes brev fra Helsedirektoratet til styringsgruppens 
medlemmer med informasjon om vedtaket. Styringsgruppens medlemmer får i oppgave å 
informere om tiltaket til tjenesten og sine reseptive medlemmer. 
 
Eventuelt 
Neste møte: 08.03.23 kl. 12-1400. Innkalling sendes i Outlook.  
 
 
 
 
 
 



Styringsgruppemøte 
kreftscreeningprogrammene 

Oppstartsmøte 23.11.22 



• Velkommen v/Helsedirektoratet

• Presentasjonsrunde

• Presentasjon av ny styringsstruktur

• Screeningkriterier
• Presentasjon av Livmorhalsprogrammet

• Presentasjon av Mammografiprogrammet

• Pause

• Regranskningsgruppa

• Livmorhalsprogrammet – HPV test til kvinner 

under 34 år

• Eventuelt / avslutning

Agenda 



Ny styringsstruktur



Ny styringsstruktur

• Brev fra HOD 20 mars 2020
• "Når det gjelder styringsstruktur for screeningprogrammene, bør de være opp til 

Helsedirektoratet å organisere dette på en hensiktsmessig måte. Men HOD vil presisere at 

kommuner og regionale helseforetak må involveres tungt. Mindre endringer i nåværende 

programmer bør kunne besluttes av styringsgruppen(e)."

• "Ved behov for større og kostnadskrevende endringer bør saken etter behandling i styrings

gruppen(e) legges frem for HOD etter at det er gjennomført metode-

og kostnytte vurderinger og deretter behandles i årlige budsjettprosesser."

• "Dette innebærer at nye tester/metoder i eksisterende eller nye screening-

programmer ikke skal gjennom System for nye metoder.

• "Implementering av nye screeningprogram eller av endringer i nåværende program vil vær

e et ansvar for kommuner og regionale helseforetak i samarbeid med styrings-gruppen(e)".



Styringsstruktur for styringsgruppen 

for kreftscreeningprogrammene



Mandat

• Styringsgruppens mandat vil bli å drøfte, komme med råd, og beslutte i saker knyttet til 
de nasjonale screeningsprogrammene. Videre skal styringsgruppen følge med på status 
og utvikling i programmene, og påse at programmene drives i tråd med kvalitetsmanualer 
og de nasjonale rammene for screeningprogrammer i Norge.

• Etablering av styringsgruppen endrer ikke på allerede etablert ansvar og oppgaver i RHF-
ene, Kreftregisteret og i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for gjennomføring av 
ulike deler av de nasjonale screeningprogrammene.

• Helsedirektoratets rolle er som fagmyndighet, og med en normerende rolle vis a vis 
helsetjenesten, og en rådgivende rolle overfor departementet.

• Større endringer i screeningprogrammene besluttes ikke i styringsgruppen, men utredes
av direktoratet i tråd med prosess for nasjonale screening-programmer.
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Rådgivingsgrupper

• Det etableres rådgivningsgrupper for hvert av kreftscreeningprogrammene.

• Medlemmer oppnevnt av RHF-ene, Kreftregisteret, legeforeningen/NFA, Kreftforeningen og aktuelle 
pasient og brukerforeninger.

• Rådgivningsgruppene skal gi råd til styringsgruppen og til aktører som drifter og gjennomfører de 
nasjonale kreftscreeningprogrammene.

• Rådgivingsgruppen skal være et faglig forum hvor ulike syn og perspektiver skal kunne drøftes bredt.

• Rådgivingsgruppen må ikke nødvendigvis komme med samlede/felles råd.

• Rådgivingsgruppens mandat besluttes ved etablering av Helsedirektoratet.

• Eventuell senere endring av mandat og sammensetning drøftes i styringsgruppen.

• Kreftregisteret har sekretariat for rådgivningsgruppene.



Screeningkriterier



1. Tilstand

2. Test

3. Behandling

4. Screeningprogram

5. Kostnader, økonomiske konsekvenser

2014



Tilstand 
• Tilstanden skal være et viktig helseproblem 
• Tilstandens naturlige forløp skal være tilstrekkelig kjent 
• Tilstanden skal ha en symptomfri fase som kan 

detekteres 

Test 
• Det må finnes en sikker, presis og validert test 
• Kriterier og prosedyrer for videre oppfølging av 

testpositive må være definert 
• Testmetoden skal være akseptabel for målgruppen 

• Behandling 
• Det må finnes tiltak eller behandling som gir bedre 

effekt i tidlig stadium enn ved klinisk diagnostikk 
• Tiltak/behandling må være etablert og godt 

dokumentert 
• Tiltak/behandling skal være akseptabel for målgruppen 

Screeningprogrammet 
• Screeningprogrammet skal redusere sykdomsspesifikk 

dødelighet eller sykelighet av tilstanden 
• Helsegevinstene må være større enn de negative 

effektene 

• Personvern og juridiske aspekter må være ivaretatt.
• Screeningprogrammet skal være akseptabelt fra et 

etisk perspektiv 
• Informasjon om deltagelse i screeningprogrammet må 

være kunnskapsbasert og bidra til informerte valg.

Kostnader, økonomiske konsekvenser 
• Screeningprogrammet skal tilfredsstille kravene til 

kostnadseffektivitet.
• Det må foreligge en plan for ledelse, kvalitetssikring og 

evaluering av programmet.



Forslag til vedtak

Styringsgruppen gir tilslutning til kriteriene slik de er presentert i denne saken, men ber 

om å bli forelagt en sak i 2023 for å vurdere revisjonsbehov.
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Presentasjon av screeningprogrammene:
Livmorhalsprogrammet og Mammografiprogrammet 



Regranskningsgruppa



Bakgrunn

• Både i Livmorhalsprogrammet (Lp) og Mammografiprogrammet (Mp) er 
det i dag rutiner for regranskning.

• Formålet med regranskning er læring for å oppnå økt kompetanse og å
• kvalitetssikre vurderingen/tyding av screeningprøver/undersøkelser.

• En arbeidsgruppen ble oppnevnt av Helsedirektoratet i starten av 2020.

• Gruppens mandat ble gitt av de tidligere styringsgruppene for Lp og Mp.

• Gruppen hadde et første møte i 2020 der de blant annet hadde noen innspill 
på gitt mandat.

• Gruppen re-oppnevnes oktober/november 2022



Mandat
Arbeidsgruppen fikk i sitt mandat å svare ut:

1) skal systematisk re-granskning gjennomføres i Lp og Mp?

2) Hvis ja:

a) Hvorfor?

b) Hvordan?

c) Når i tid og frekvens?

3) Hvis nei:

a) Hvorfor ikke?

4) Hvordan skal resultatene av regranskingene dokumenteres og oppbevares – rapporteres?

5) I hvilke tilfeller skal kvinnen informeres om resultatet?



Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar saken til orientering og 

ber om at gruppens arbeid presenteres når det er ferdigstilt høsten 2023.



HPV test til kvinner under 34 år



Status

• Lp anbefaler i dag:
• cytologi hvert tredje år for kvinner i alderen 25 til 33 år

• HPV-test hvert femte år for kvinner i alderen 34 til 69 år

• HPV-screening gir 60-70% bedre kreftforebygging sammenlignet med 

cytologi-screening.

• Sammenlignet med cytologi medfører HPV-screening av kvinner yngre enn 

34 år, funn av rundt 50% flere behandlingstrengende alvorlige forstadier



Status

• Flere land har nylig innført HPV-screening for kvinner i alle aldre:
• England

• Nederland

• Australia

• Sverige

• En kunnskapsoppsummering, konkluderte med at HPV-screening gir bedre 

helsegevinst og er kostnadseffektivt i det norske screeningprogrammet 

både for HPV-vaksinerte og uvaksinerte kvinner i alderen 25 til 33 år



Fra arbeidsgruppen

• En arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet på vegne av den tidligere 

styringsgruppen for Lp har fått i oppdrag å evaluere og foreslå tilpasninger i 

screeningalgoritmen for de kvinnene som deltar i Lp.

• Arbeidsgruppen har vurdert fordeler og ulemper ved å innføre HPV-

screening som metode for kvinner i alderen 25-33 år

• Arbeidsgruppen anbefaler å innføre HPV screening for kvinner yngre enn 34 

år.



Hovedgevinsten

• Det er estimert at innføring av HPV-screening til kvinner fra 25 år kan 

redusere antall krefttilfeller blant uvaksinerte kvinner i aldersgruppen 25-33 

år med fra 3 til 44 tilfeller av de rundt 50 til 70 krefttilfellene vi har i denne 

alderskohorten per år.



Kostnader

• HPV screening (som erstatning for cytologibasert screening for kvinner 25-33 år) 

er anslått å ha merkostnader for helsemyndighetene i 2023 på 10,8 

millioner kroner

• Ved å endre screeningstrategi til HPV-screening, vil antall screeningrunder 

i alderen 25 til 33 år reduseres fra tre til to runder. Dette vil gi 60 

millioner reduksjon i de direkte kostnadene.
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Forslag til vedtak

• Styringsgruppen beslutter å innføre HPV-screening til kvinner yngre enn 34 

år på følgende måte:
• Innføring av HPV-screening til kvinner i aldersgruppen 30 til 33 år med dagens algoritme 

for HPV-screening fra 01012023

• Innføring av HPV-screening til kvinner i aldersgruppen 25 til 29 år innen 01072023. 

Algoritmen for denne alderskohorten gjøres mindre aggressiv for å redusere antall kvinner 

som følges opp etter klinisk irrelevante HPV-infeksjoner. Kvinner hvor testen er HPV-

positiv, men negativ for HPV16/HPV18 og cytologi er normal, anbefales ny prøve om tre 

år.

• Dette vil gi laboratoriene tid og mulighet til å foreta nødvendig IT oppdateringer før 

endringen inntrer. Det kan være behov i enkelte laboratorier å utsette oppstartsdatoen for å 

gjøre nødvendige IT oppdateringer.



Eventuelt



Solveig Hofvind
Leder Mammografiprogrammet, 

Kreftregisteret

sshh@kreftregisteret.no

Tlf: 406 45 346

Målsetting: 
Å redusere dødeligheten av 

brystkreft

Diagnostisere sykdommen i et 

tidlig stadium slik at kvinnene 

kan få mer skånsom behandling

mailto:sshh@kreftregisteret.no


Mammografiprogrammet

Oppstart: Fire fylker i 1996 – landsdekkende i 2005
Invitasjon: Personlig, brev med tid og sted – fysisk eller digitalt
Målgruppe: Om lag 650 000 kvinner, 50-69 år
Bildetakingsenheter: 23 stasjonære og 4 mobile
Bildetaking: To projeksjoner av hvert bryst
Tyding: Dobbel, uavhengig
Etterundersøkelse: Innkalling ved brev, evt telefon
BDS-virksomhet: 17 brystsentre - ansvarlige for utøvelse av 

screeningen, tyding, utredning og behandling
Kvalitetssikring: Standardisert i manual



Brystsentre (n=17)

Stasjonære screeningenheter (n=26)

Mobile screeningenheter (n=4)

Brystsentre, stasjonære og 
mobile screeningenheter i 
Mammografiprogrammet



Mammografiprogrammet

Oppstart: Fire fylker i 1996 – landsdekkende i 2005
Invitasjon: Personlig, brev med tid og sted – fysisk eller digitalt
Målgruppe: Om lag 650 000 kvinner, 50-69 år
Bildetakingsenheter: 23 stasjonære og 4 mobile
Bildetaking: To projeksjoner av hvert bryst
Tyding: Dobbel, uavhengig
Etterundersøkelse: Innkalling ved brev, evt telefon
BDS-virksomhet: 17 brystsentre - ansvarlige for utøvelse av 

screeningen, tyding, utredning og behandling
Kvalitetssikring: Standardisert i manual

NØKKELTALL
75% av de inviterte møter hvert år

2-4% blir kalt inn til tilleggsundersøkelse
20% av disse har brystkreft, 6/1000 screenede

Reduksjon i brystkreftdødelighet: 
Om lag 20% blant de inviterte

Om lag 40% reduksjon blant de som deltar

Saktevoksende svulster: 10-20%?

Minirapporter
Fylkesbesøk

MedStat
Faggrupper

Rådgivingsgruppe
Konferanser



Informed choiceInformert valg







Om lag 20% reduksjon i brystkreftdødelighet som følge av innføring av 
Mammografiprogrammet

+ 
Om lag 20% reduksjon i dødelighet på grunn av bedre behandling

1977-2014 



28% reduksjon i dødelighet blant de inviterte
37% reduksjon i dødelighet blant de screenede



43% lavere dødelighet av brystkreft blant de som 
møter sammenlignet med de som ikke møter







Overdiagnostikk
• En histologisk verifisert diagnose av DCIS eller infiltrerende brystkreft 

som ikke ville blitt diagnostisert i kvinnens levetid dersom hun ikke 

hadde deltatt på screening

• En «epidemiologisk term»

• IKKE feildiagnostikk

• IKKE falsk positiv screeningundersøkelse

• Vi vet ikke hvem som er overdiagnostisert på diagnosetidspunktet 

• Alle med histologisk verifisert brystkreft får tilbud om behandling

• Senskader av behandlingen

• Overbehandling som er problemet?



En kvinne screenes ti ganger hvert annet år fra hun er 50 år:

Kumulativ risiko for å bli kalt tilbake – uten å ha brystkreft = 18%
Kumulativ risiko for å gjennomgå nåleprøve med benignt resultat = 5%



Hofvind et al. 
Radiology 2018



Intervallkreft
• Om lag 20% av brystkrefttilfellene blant de som møter til screening

• Symptomatiske - dårligere prognose enn screeningoppdaget brystkreft

• Om lag 20% er synlige på screeningmammogrammet da en vet hvor det 
skal letes

• For små til å kunne detekteres ved screening
• Oversett 
• Noen få typer svulster er ikke synlige på mammografi



Hva koster Mammografiprogrammet?

• Kostnader per screeningrunde: NOK 574 mill→ NOK 1 389 per 
undersøkte kvinne, inkludert kostnader ved screeningundersøkelser og 
etterundersøkelser, samt indirekte kostnader (2012)

• kostnader knyttet til drift av Mammografiprogrammet ikke inkludert (5 mill/år)

• Kostnader behandling: 

• 10 års behandling av en kvinne med brystkreft: omlag NOK 356 000 (2008)

• Kostnader per kvalitetsjusterte sparte leveår ved screening: 
NOK 190 000- 479 000

• Helsedirektoratet bruker ofte NOK 400 000 – 1 million som 
kostnadsterskel per sparte leveår

a) Moger & Sønbø Kristiansen
b) Moger og medarbeidere 
c) van Luijt og medarbeidere





Våre fanesaker –

• Øke fordelene og redusere ulempene ved å delta

• Administrere et trygt program; bedre tilrettelegging for 

kvalitetssikring og -forbedringstudier

• Administrere et modern program; oppgradere IT systemene

• Utforske og ta i bruk kunstig intelligens

• Utforske og ta i bruk et persontilpasset tilbudet



Våre fanesaker –

• Persontilpasset screeningprogram

• Målgruppen er 47-74 år

• KI alene i primærtydingen på 50-80% av 
screeningundersøkelsene

hvor vil vi være om 5 år?



Livmorhalskreftscreening

Ameli Tropé
Spesialist i gynekologi og obstetrikk, dr. med.
Leder for Livmorhalsprogrammet
Kreftregisteret



Formål Livmorhalsprogrammet

«Redusere forekomst og dødelighet av 
livmorhalskreft ved å identifisere og 
behandle forstadier til kreft før det utvikles 
til kreft»



Livmorhalsprogrammet

1 2 3 4



Antall 
prøver/krefttilfeller 
2021

Kvinner 25 – 69: 1 531 733

HPV-test: 271 350

Histologi: 44 341

Cytologi: 340 369

Koniseringer: 
7231

Kreft: 345

Døde: 
79

Dekningsgrad 25-69  71,3%



• Alle aldrer

Norge

Danmark

Sverige

Finland

Livmorhalsprogrammet

• Catch up vaksinering
• HPV testing til flere
• Bedre dekkningsgrad

Livmorhalskreft 
forekomst i Norden



Livmorhalskreft 2021 

68 %

17 %

15 %

Ikke fulgt screening Normal siste prøve Henvist pga unormal prøve

Screeninghistorikk 3.5 år før kreftdiagnose, men ikke siste 6 måneder

57% mellom
25-33 år



Dekningsgrad  3,5 år 1994-2021



Livmorhalskreft 2021

68 %

17 %

15 %

Ikke fulgt screening Normal siste prøve Henvist pga unormal prøve

Screeninghistorikk 3.5 år før kreftdiagnose, men ikke siste 6 måneder

25% mellom
25-33 år

57% mellom
25-33 år

O etter HPV primær screening 
preliminære tall  2021



60-70% bedre beskyttelse mot livmorhalskreft ved 
HPV-basert versus cytologibasert screening

Ronco et al., Lancet 2014

The rate ratio was 0·30 (0·15–0·60)



HPV DNA testing 

▪Mer sensitiv og bedre reproduserbarhet gjentatt cytologi for å 
identifisere CIN 2 eller mer (CIN2+)
▪Lavere spesifisitet enn cytologi

HPV DNA test Cytologi



Europeiske guidelines HPV fra 30/34 år 

Cytologi HPV test

• Kvinner 34-69 år: 

HPV screening

hvert 5 år 

• Kvinner 25-33 år: 

Cytologi screening

hvert 3 år
HPV OPPDAGER MER ENN 95% 

AV KVINNER MED ≥CIN2
(HØY SENSITIVITET)



Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft, Årsrapport 2021

Livmorhalskreft øker significant hos de yngre



Prosentandel adenocarcinom av totalt antall 
livmorhalskrefttilfeller øker – HPV epidemi
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Cytologi screening forebygger
ikke adenocarcinom!
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HPV vaksinasjon effekt på CIN3 og
livmorhalskreft forekomst i England 

Vaksinert 2008
25 år i fjor



HPV vaksinen er svært effektiv og Norge har god 
vaksine dekning

Trenger vi ta Livmorhals prøve når vi er vaksinert i 7 
klasse ?

-Ja fordi vaksinen dekker kunn 2 HPV typer (16 og 18) 
av 14 HPV typer



HPV type distribusjon i livmorhalskreft og CIN3 i Norge

16 54%    51% 59%
18 17%    7% 7% 

31 2.9%     
33 2.6%     
45 6.7%     
52 2.3%     
58 2.2%

35 1.4%
59 1.3%
56 1.2%  
51 1.0%  
39 0.7%     
68 0.6% 
73 0.5%     
82 0.3%     

HPV Kreft Forstadier Forstadier <30 år

Munoz et al. Int J Cancer 2004;111:278: 1989-1992, 22 countries, incident cervical cancer

Aro et al. Gyn Oncology 2z019;354: Helsinki University Hospital , females 18+,  2014-2016 abnormal cyt referrals
C. Dovey de la Cour, 2019, Cancer Med 8: 839 Denmark, Norway, Sweden, Iceland, 2004-2006 FFPE tissue blocks 



Hvorfor fungerer ikke cytologi i en vaksinert kohort?
- Hvordan blir PPV forandret
(Hvis positiv hvor ofte er prøven korrekt)

(From Mausner JS, Kramer S: Mausner and Bahn Epidemiology: An 
Introductory Text. Philadelphia, WB Saunders, 1985, p. 221.)

Find Waldo



HPV Vaksinasjon effekt på PPV
- mer vanskelig å finne Waldo/ CIN2+

Hva betyr det?
• Signifikant økning       i nummer av kvinner som må bli 

henvist til kolposkopi for å detektere 1 tilfelde av CIN2+ 
var (38%)

• Signifikant reduksjon i PPV (16%) for HSIL for å 
identifisere CIN2+ 

• Signifikant reduksjon abnormal predictive value (63%) 
for LSIL/ASCUS til å identifisere CIN2+ 





HPV-screening av kvinner i 
alderen 25 til 33 år



May 2018: WHO Director-General’s Call to 
Action to Eliminate Cervical Cancer



Global strategy to accelerate cervical cancer 
elimination

• In January 2019, 
• a draft global strategy to accelerate cervical cancer elimination, 

• cervical cancer should no longer be considered a public health 
problem when the age-adjusted incidence rate is less than 
4 per 100,000 women-years.



HPV-vaksinerte i screeningpopulasjonen 



WHO: 4 tilfeller/100 000 kvinner

Australia og Sverige

Hvis vi ikke gjør noe i Norge



• Alle aldrer

Norge

Danmark

Sverige

Finland

Livmorhalskreft 
forekomst i Norden



51 
mellom
25 og 33 



18 norske kvinner har fått 41 millioner 

kroner i erstatning

http://www.tv2.no/nyheter/8989931/
http://www.tv2.no/nyheter/8989931/
http://www.tv2.no/nyheter/8989931/


Nytt: kvinner med oppreisningskrav mot person og instutisjon

Labb må betale 100 000 per erstattet NPE sak



WHO: 4 tilfeller/100 000 kvinner

Australia og Sverige



Kunnskapsgrunnlag

• 3 norske modellanalyser konkluderer med at HPV-screening både for 
HPV-vaksinerte og uvaksinerte kvinner i alderen 25 til 34 år : 
• gir bedre helsegevinst

• er kostnadseffektivt

• Kunnskapsoppsummering fra FHI konkluderer: 
• uvaksinerte kvinner – sannsynligvis flere henvisninger til kolposkopi og flere 

funn av CIN2+

• vaksinerte kvinner – muligens flere henvisninger til kolposkopi og flere funn 
av CIN2+



Anbefaling fra Algoritmegruppen

• Anbefaling 1: Innføring av HPV-screening til kvinner i aldersgruppen 30-33 år 
(fra 01012023)

• Anbefaling 2: Innføring av HPV-screening til kvinner i aldersgruppen 25- 29 år 
(innen 01072023). Mindre aggressiv algoritme, kvinner hvor testen er HPV-
positiv, men negativ for HPV16/HPV18 og cytologi er normal, anbefales ny 
prøve om tre år.



Endringer som følge av HPV-screening:

• Flere unormale screeningprøver

• Antall kolposkopier/biopsier

• Antall koniseringer

• Antall krefttilfeller

• Kostnader

• Uegnet prøvesvar

• Svartid



Flere unormale screeningprøver (25-33 år)

• Cytologi – 8,5% (3%)

• HPV-screening – 20% (5%) – løses med endret algoritme for de yngste



Antall kolposkopier



Endring i antall i kolposkopier i forhold til
2021-tall 

Tabell 2: Estimat over endring i antall kolposkopier i forhold til 2021-tall ved overgang til HPV-screening 
for kvinner ned til hhv 30 år og 25 år i en kohort med økende andel vaksinerte. Det er angitt et lavt og 
høyt anslag basert på flere studier [27-29, 38, 39].  

Estimert antall kolposkopier pr år i forhold til 2021-tall 

30-33 år 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Lavt anslag, 6% 138 138 138 138 -228 -472 -778 -1083 

Høyt anslag, 12% 277 277 277 277 -111 -369 -691 -1014 

25-29 år 
        

Lavt anslag, 20% -188 -753 -1318 -1882 -1882 -1882 -1882 -1882 

Høyt anslag, 45% 753 71 -612 -1294 -1294 -1294 -1294 -1294 

 

Høyt anslag er 2.5% av 44 000 kolposkopier i dag



HPV vaksinasjon effekt på CIN3 og
livmorhalskreft forekomst i England

Vaksinert 2008
25 år i fjor



Antall koniseringer

Tabell 3: Estimat over antall konisering blant kvinner i alderen 25 til 33 år etter hhv HPV-screening og cytologi-
screening. Det er tatt hensyn til at det er en økende andel HPV-vaksinerte kvinner i aldersgruppen.  

    2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Estimat antall 
koniseringer 

HPV-screening 3915 3671 3426 3181 2936 2692 2447 2202 

Cytologi-screening 3335 3126 2918 2709 2501 2292 2084 1876 

Differanse 581 544 508 472 436 399 363 327 

 



Antall krefttilfeller

Tabell 4: Antall krefttilfeller i 2021 i Norge for aldersgruppen 25 til 69 år, og anslag over reduksjon i 

antall krefttilfeller ved endring til HPV-screening for kvinner ned til hhv 30 år og 25 år i en uvaksinert 

kohort. Prosenttall for estimert reduksjon er hentet fra Ronco et al [4]. 

 Antall krefttilfeller med HPV-
screening fra 34 år, 2021-tall 

25-29 år 25 krefttilfeller 

30-33 år 26 krefttilfeller 

34-69 år 226 krefttilfeller 

Samlet 277 krefttilfeller 

Endre til HPV-screening fra 30 år, anslag for kvinner 30-33 år Lavt anslag Høyt anslag 

Prosentvis reduksjon i krefttilfeller 6 % 86 % 

Anslag reduksjon av krefttilfeller pr år 2 22 

Endre til HPV-screening fra 25 år, anslag for kvinner 25-33 år Lavt anslag Høyt anslag 

Prosentvis reduksjon i krefttilfeller 6 % 86 % 

Anslag reduksjon av krefttilfeller pr år 3 44 

 



Direkte kostnader i 2023 

• HPV-screening - 92,4 millioner

• Cytologi-screening - 81,6 millioner

• Differanse - 10,8 millioner (5,3%)

• 2 vs 3 screeningrunde (185 millioner vs 245 millioner)

• Ikke inkludert unngått kreftbehandling og etterbehandling  og 
konisering



Reduksjon i antall uegnede prøver

Analysemetode Egnet (%) Uegnet (%) 

Cytologi 97,4 2,6 

      SurePath 98,3 1,7 

      ThinPrep 96,7 3,3 

HPV 99,96 0,2 

 



Redusert besvarelse tid
Besvarelsestid på cytologi-prøver Besvarelsestid på HPV-prøver

Helseregion/Lab 0-3 uker (%) 4-6 uker (%) over 6 uker (%) 0-3 uker (%) 4-6 uker (%) over 6 uker (%)

SørØst 76,2 23,5 0,2 91,2 8,6 0,2

OUS 63,9 35,2 0,9 83,6 15,9 0,5

Kalnes 98,9 1,0 0,1 99,3 0,6 0,0

Ahus 43,5 56,4 0,1 82,6 17,2 0,2

SiV 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Vest 86,6 6,5 6,9 93,4 3,5 3,0

HUS 78,3 9,8 11,9 89,2 5,6 5,2

SUS 98,2 1,8 0,0 99,4 0,6 0,0

Midt 26,0 37,2 36,8 30,0 39,0 31,1

St.Olav 15,0 33,3 51,7 15,7 36,8 47,4

Ålesund 51,2 46,3 2,6 55,5 42,8 1,7

Nord 81,4 17,2 1,3 92,0 7,5 0,5

UNN 94,5 5,4 0,1 96,3 3,6 0,1

Nordland 59,3 37,3 3,4 85,1 13,6 1,2

Patolog «Cytologi er flaskehals i screeningprogrammet med altfor lange svartider»



• Det er relativt høy gjennomsnittsalder på screenere i 
Norge i dag

• Vanskelig å rekruttere erfarne screenere når noen 
slutter/går av med pensjon. 
✓HF’ene får ikke kvalifiserte screenere ved utlysning av 

nye stillinger. Når cervixcytologi legges ned i et HF, 
flytter ikke screenere. HF må selv sørge for utdanning 
av bioingeniører, og det tar flere år å bli erfaren 
screener 



WHO: 4 tilfeller/100 000 kvinner

Australia og Sverige
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