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• Pia Moltu 

• Fagbioingeniør, gynekologiske prøver

• Cytologiseksjonen og seksjon for kvantitativ og 
molekylær patologi

• Stavanger Universitetssykehus, SUS

Praktisk gjennomføring av 
primærscreening HPV

• Fra 1. februar 2015 begynte en kontrollert og 
randomisert implementering av HPV-test som en ny 
metode i masseundersøkelsen  mot livmorhalskreft i 
Norge. 

• 4 fylker valgt ut til implementeringsstudie
• Nord- og Sør-Trøndelag, Hordaland og Rogaland

• Rogaland startet 1. april 2015

• Nye fylker/sykehus kan søke Kreftregisteret om å 
tilslutte seg implementeringen.

Primærscreening HPV



06.06.2016

2

Gjennom en anbudsprosess ble det bestemt at primær 
HPV-testing skal utføres på Cobas 4800 med 
væskebasert cytologi, ThinPrep.

• Cytologilaboratoriet ved SUS 
begynte med væskebasert 
cytologi, Thinprep, i 2004

• Splitsample

• T2000 fra Hologic

Erfaring med væskebasert 
cytologi
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•Automatisert preparering vår 2007, T3000 fra Hologic

•100 % væskebasert okt. 2008

•Mai 2014 fikk vi T5000 Autoloader
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• Begynte med HPV-testing i 
2006. 

• Brukte MagnaPure til isolering 
av DNA og Amplicor HPV-test

Erfaring med HPV-testing

Begynte med Cobas 4800
i 2012
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• Utfordringer med plassmangel. Planlegging og 
ommøblering på laboratoriet

• Innkjøp av korkemaskin

• Prosedyrer

• LIS kobling (Laboratorie Informasjon System)

• Opplæring av flere bioingeniører til Cobas 4800

Forberedelser før oppstart 
av primær HPV-testing

• Innregistrering av prøver

• HPV-test på Cobas 4800

• Resultater og videre oppfølging

Prøvens gang på 
laboratoriet ved primær 
HPV-test
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• Nye prosedyrer for innregistrering av prøver

• Randomisert implementering:
– kvinne mellom 34 og 69 år

– Bosatt i Rogaland, Hordaland, Nord- eller Sør-Trøndelag

– Født på partallsdato

– Ikke prøve med funn siste to år

– Kvinnen kan reservere seg mot HPV-test

Innregistrering av prøver
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Vagina og cito prøver sorteres ut, da de ikke skal ha 
primær HPV-test
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• 4 bioingeniører fra cytologiseksjonen og seksjon for 
kvantitativ- og molekylær patologi som kjører Cobas
4800, en uke hver

• Ca 1/3 av cervixprøvene som kommer inn blir sortert til 
primær HPV-test

HPV-test på Cobas 4800
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• Cobas p480 - korkemaskin

• Cobas x480 – prepareringsmaskin med isolering av 
DNA og PCR-oppsett

• Cobas z480 – PCR instrument

Cobas p480
Av- og påkorkingsmaskin
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Cobas X 480
Prepareringsmaskin med isolering av DNA 
og tilsetting av reagenser

• Klargjøring av maskinen (daglig/ukentlig vedlikehold)

• Reagenser og negativ og positiv kontroll i 
romtemperatur (- Mastermix og Mg/Mn som skal i 
kjøleskap frem til bruk)
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Binding, vask og eluering
– Prøvene lyseres, DNA frigjøres i væsken

– MGP binder seg til DNA i løsningen

– Prøven vaskes/skylles

– DNA frigjøres fra MGP, og elueres ut i elueringsbuffer

• Master-mix preparering og PCR-oppsett
– Master-mix blandes og pipetteres i PCR-platen

– Eluat tilsettes i PCR-platen

– Platen forsegles med film
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Cobas z 480: 
PCR-instrument (amplifikasjon og 
deteksjon)

Real-time (sanntids) PCR
– Dannelse av PCR-produkt følges i sanntid ved å måle fluorescens i PCR-røret

– Fluorescensen leses av spektrofluorometrisk for hver syklus.

– Antall sykluser som skal til før der er påviselige mengder produkt (fluorescens) er et 
uttrykk for hvor stor mengde templat der var i prøven i utgangspunktet. 
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• Etter vellykket kjøring, godkjennes resultatene og de 
overføres til Unilab via LIS

• HPV negative prøver: 
• Prøvesvaret går direkte ut når resultatet overføres til Unilab. Prøven settes automatisk 

i endelig rapport. 

• TP-boksene kastes

Resultater og videre 
oppfølging
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• HPV positive prøver: 
• Det lages cytologi, ThinPrep. 

• Screenes av bioingeniør. 
• Normal: Rescreenes av en annen bioingeniør, som besvarer prøven. Ny prøve om 12 mnd

anbefales. 

• Funn: leveres til patolog, som besvarer prøven. Anbefales kolposkopi med biopsi
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http://kreftregisteret.no/no/Forebyggende/Nyhetssak
er/
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Hva med fremtiden?

• Færre screeningprøver til cytologi

• Primær HPV-testing i hele landet

• Sentralisering av cytologilaboratorier og HPV-testingen

• HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter 
i 7. trinn siden 2009

• Viktig å opprettholde kompetansen i cytologi, og 
samtidig være åpen for endring i arbeidsoppgaver

• Bioingeniører som er opplært i cytologisk 
vurdering har en unik fagkombinasjon i morfologi 
og laboratorieteknologi
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Takk for oppmerksomheten!


