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Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus 

(HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og 

opfølgning  

 

 

Anbefalingerne er udarbejdet i arbejdsgruppe nedsat af Udvalg for Molekylær Patologi 

(UMP) under Dansk Patologiselskab (DPAS).  

Arbejdsgruppen sammensætning: 

Marianne Waldstrøm,(kontaktperson til UMP), ledende overlæge, Klinisk Patologi, Vejle 
Sygehus.  
Hans Svanholm, ledende overlæge, Patologisk Institut, Regionshospitalet Randers.  
Karina Spring, Bioanalytiker, Patologisk Institut, Ålborg Universitetshospital. 
Dorte Terp Andersen,, molekylærbiolog, Sydvestjysk Sygehus.  
Torben Kibøl, forskningslaborant, Klinisk Patologi, Næstved Sygehus. 
Jesper Bonde, molekylærbiolog, Hvidovre Hospital.  
 

 
Indledning: 

Molekylær HPV test benyttes til påvisning af tilstedeværelse af HPV virus i 

cervixcytologiske prøver. I Sundhedsstyrelsens ”Screening for livmoderhalskræft – 

anbefalinger 2012” (ref.  http://www.sst.dk/publ/Publ2012/SYB/Kraeft/ScreenLivmoderhalskrftAnbef.pdf ), er 

indikationerne for HPV test angivet. Der er heri angivet 3 hovedindikationer, hvor HPV 

test er relevant at anvende: 

 

 Som primærscreeningtest hos kvinder 60-64 år 

 Ved triage af uklare ( ASCUS) og lette celleforandringer (LSIL) 

 Ved opfølgning og kontrol efter behandling af forstadier (postkonus) 

 

Der henvises til Sundhedstyrelsens retningslinjer på området for en fuldgyldig udredning 

af analysebrug samt behandlingsmæssige konsekvenser af positive såvel som negative 

fund af HPV virus i prøver indenfor hovedindikationernes områder.   

Det er endvidere anbefalet, at der nedsættes en arbejdsgruppe under Dansk 

Patologiselskab til sikring af ensartet anvendelse og kvalitet af test for HPV på tværs af 

regionerne, og dette er formålet med disse kvalitetssikringsanbefalinger. 

 

http://www.sst.dk/publ/Publ2012/SYB/Kraeft/ScreenLivmoderhalskrftAnbef.pdf


1. udgave november 2013. 

 

 

 

2 

A. Internationalt beskrevne HPV genotyper af analyseteknisk relevans i 

livmoderhalskræftscreening 

International Agency for Research on Cancer (IARC) har i deres monografier inddelt 

kendte HPV genotyper efter oncogenicitet. I den seneste monografi fra 2010 er 13 HPV 

genotyper klassificeret som definitivt oncogene, og har derfor prædikatet ”Høj Risiko”. 

Definitionen på Høj risiko er en dokumenteret etiologisk kobling til udviklingen af 

cervicale cancere. Derudover er en gruppe af HPV genotyper defineret som potentielt 

oncogene, samt en stor gruppe som er defineret som ikke-oncogene HPV genotyper. 

  

IARC klassificerede Høj risiko genotyper: 

HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 

 

IARC klassificerede potentielt oncogene genotyper: 

HPV26, 53, 66, 73, 82 

(reference: IARC Monograph, Vol. 90, side 194, Tabel 26, 2007,  samt IARC vol. 100B, 2012) 

 

De klassificerede Lav-risiko, non-oncogene HPV genotyper:  

6,11,40,42,43,44,54,61,62,70,71,72,81,83,84,85,89 

 

Da brug af HPV test i screeningsregi, derunder såvel primær screening, samt post 

konus opfølgning, indbefatter at bestemme HPV infektioner, der potentielt kan lede til 

behandlingskrævende sygdom, anbefales det, at den enkelte afdeling vælger analyser, 

der som minimum kan bestemme de 13 høj risiko klassificerede HPV genotyper som 

bekrevet af IARC. For udredning af uklare og lette celleforandringer henvises til 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger af 2012, hvor der tillades brug af analysemetoder 

med færre end 13 HR HPV genotyper.   

 

B. Analysemetoder 

HPV test kan udføres med følgende metodeprincip 

 Hybridisering mellem RNA prober og HPV viralt DNA 

 PCR amplifikation af HPV specifikke gensekvenser, enten med direkte detektion 

eller efterfølgende visualisering. 
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 Signal amplifikation af HPV specifikke RNA sekvenser. 

 Signal amplifikation af HPV specifikke DNA sekvenser. 

 PCR efterfulgt af sekventering.  

 

I alle analysemetoder anvendes oprenset eller præ-processeret DNA eller RNA, hvorfra 

detektionssignal amplificeres eller visualiseres, dvs at et HPV test workflow defineres af 

både blotlægning og detektion af nukleinsyrer. 

 

Jævnfør Sundhedsstyrelsens anbefalinger gælder følgende for brug af HPV test: 

 Som primær screeningstest (kvinder 60-64 år) og som test til opfølgning på 

behandling af forstadier (postkonus) må alene anvendes test for HPV DNA. 

 Som triage test ved uklare celleforandringer (ASCUS) hos kvinder ≥30 år må 

anvendes både HPV DNA og HPV RNA baserede metoder.1 

 Som triage test ved lette celleforandringer (LSIL) alle aldre må kun anvendes 

HPV RNA baserede metoder. 

 Som triage test ved ASCUS alle aldre må anvendes HPV RNA baserede 

metoder. 

 

 

 

Validerede molekylærbiologiske analysemetoder 

I screeningsregi bør benyttes validerede præ-processerings metodikker og HPV test 

metoder, som har modtaget godkendelse under det EU definerede CE-IVD mærknings 

cirkulære (EU guidelines on Medical Devices, MEDDEV. 2.14/1 rev. 1, January 2004).  

Samtidig skal det indgå i overvejelse af valg af test, om der for den ønskede test 

foreligger national og/eller international videnskabelig dokumentation indenfor det 

ønskede indikationsområde. Det er vigtig, at HPV-testen både er analytisk valideret for 

hele workflowet samt valideret i forhold til den kliniske sammenhæng, hvortil test-svaret 

anvendes.  

Der er i litteraturen formuleret retningslinjer for validering af HPV test, primært med 

fokus på primærscreeningen. (Meijer et al Int J Cancer. 2009 February 1; 124(3): 516–520. )  

                                                 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=18973271
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Amerikansk FDA godkendelse af en test bør alene tillægges vægt ved analysevalg 

såfremt FDA godkendelsen dækker den indikation, test svaret tænkes anvendt til. 

  

Der findes i dag mange kommercielle HPV test systemer. Det har ikke været disse 

kvalitetssikringsanbefalingers opgave, at definere en positiv liste over anderkendte test 

systemer.  

 

C. HPV analyse, hvad svarafgivelse bør indeholde. 

 

HPV-testens resultat tilføjes celleprøven i Patologisystemet eller står alene afhængig af 

årsagen til prøvens rekvirering. Celleprøver, som undersøges cytologisk ved 

mikroskopi, klassificeres og kodes efter Bethesda, se bilag 8 i Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger.  

 

Resultat af analysen: 

Resultatet af HPV-analysen bør som minimum indeholde et ”HR-HPV påvist”, ”HR-HPV 

ikke påvist” svar, og det anbefales at angive de påviste høj-risikotyper, hvis assays med 

hel eller delvis genotypning anvendes.  

 

Analysemetode/navn:  

(Analysenavn således at analysespecificitet og sensitivitet kan dokumenteres) 

 

Undersøgelsen afsluttes med SNOMED T - og M koder ligesom relevante 

opfølgningskoder ( Æ koder) påføres (der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger 

bilag 8 for oversigt herover). 

                        

D. Kvalitetssikring –Quality Control 

 For at kunne opretholde fornødne kompetencer og sikre en høj analyseteknisk 

kvalitet bør udførende afdelinger have passende portefølje af molekylære HPV 

screeningsrelaterede analyser per år. Ved senere revision af 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for livmoderhalskræftscreening anbefaler 

henværende gruppe, at der sættes et minimumsantal af årlige molekylære HPV 
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tests per udførende laboratorie, på samme måde som indikeret for 

cervixcytologiske prøver. Af hensyn til at kunne overholde en samlet svartid på 

ikke over 10 arbejdsdage for den lysmikroskopiske undersøgelse af prøven og 

den efterfølgende HPV-test, bør HPV analysefrekvensen planlægges i henhold 

hertil.  

 For at udføre molekylære HPV-tests skal den nødvendige molekylærbiologiske 

ekspertise være til stede på udførende afdeling. 

 Analyseforskrifter bør revideres ved ændringer og iøvrigt efter gældende 

afdelingsforeskrifter/akkrediteringer, således at dokumentet reflekterer eventuelle 

ændringer i den valgte analyses data-ark. 

 Analyseudførende medarbejdere skal gennemgå intern og/eller ekstern 

optræning i den valgte analyse, og dette skal dokumenteres.  

 Der skal foreligge en retningslinje samt dokumentation for udførsel af 

proceskontroller med regulære intervaller. Inklusionen af proceskontroller skal 

som udgangspunkt afdække hele arbejdsflowet og vurdere eventuel systematisk 

krydskontamination med detekterbar HPV relateret produkt, hvad enten det er 

RNA eller DNA. 

 

Kvalitetssikring af molekylære HPV test er komplekst. Da der i Danmark er tre 

hovedindikationsområder for brug af molekylær HPV test, er det væsentligt at skelne 

mellem disse med henblik på kvalitetssikring. 

 

HPV test til brug ved triage i forbindelse med ASCUS/LSIL skal som minimum 

indeholde: 

1. Proceskontrol for korrekt udført analyse. 

2. HPV testen bør indeholde kvalitetskontrol for sufficient materiale. Der kan for 

enkelte analysemetoders vedkommende ses bort herfra, såfremt der foreligger 

overbevisende international og national evidens for analysemetodens robusthed 

(reproducerbarhed). For analyser der ikke indeholder en prøvemateriale 

sufficienskontrol, skal der senest i 2015 enten foreligge en metode til kvalificering 

af prøvematerialet eller foreligge data der kan understøtte analysemetodens 

robusthed.  
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Bemærkninger: Behovet for kvalitetskontroller ved brug af HPV test i triage skal ses i 

lyset af at: 

1) Kvinden tilbydes opfølgning eller senere deltagelse i screeningsprogrammet. 

2) At triage er betinget af et fund af ASCUS/LSIL, der i sig selv udløser en opfølgnings- 

modalitet. 

3) At kvinder med en negativ HPV DNA-test udført som triage ved ASCUS af SST 

anbefales at returnere til screeningsprogrammet. 

4) At kvinder med positiv HPV-test anbefales henvist til gynækologisk speciallæge 

 

HPV test til brug ved primær screening for kvinder 60-64 år, samt post konus 

opfølgning skal som minimum indeholde: 

1. Proceskontrol for korrekt udført analyse 

2. Kontrol for sufficient af materiale på prøveniveau.  Der kan for enkelte 

analysemetoders vedkommende ses bort herfra, såfremt der foreligger 

overbevisende international og national evidens for analysemetodens robusthed 

(reproducerbarhed, se kommentar om kvalificering af prøvematerialets sufficiens 

ovenfor). 

 

Bemærkninger: Behovet for kvalitetskontroller ved brug af HPV test til primær 

screening af kvinder 60 år eller ældre skal ses i lyset af at: 

1) Kvinden, såfremt prøven findes HPV negativ, afsluttes i screeningsprogrammet 

2) At en negativ HPV test ikke co-testes med cytologi 

   

E. Kvalitetsvalidering –Quality Assurance/assesment 

Med henblik på at sikre en høj kvalitet ved brug af molekylære HPV test anbefales 

følgende kvalitetsvalideringstiltag på udførende afdelinger: 

 Analyse reproducerbarhedsvalidering. 

o For den til klinisk brug valgte analyse gennemføres årligt en intern 

kvalitetsvalidering med henblik på at fastslå reproducerbarheden af den 

valgte analyse i det valgte set-up.  
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o Det anbefales, at 50 primære HPV positive screeningsprøver gentages i 

duplikat, i to forskellige kørsler, med mindst én dags mellemrum. 

Reproducerbarheden af analyseresultatet må ikke ligge under 90%. 

o Det anbefales at 50 primære HPV negative screeningsprøver gentages i 

duplikat, i to forskellige kørsler, med mindst én dags mellemrum. 

Reproducerbarheden af analyse resultatet må ikke ligge under 90%. 

 

 Det anbefales at udførende afdelinger deltager i nationale eller internationale 

kvalitetspaneler med henblik på at vurdere præcisionen af den valgte analyse i 

det valgte set-up, som en del af den årlige kvalitetsvalidering af såvel drift som 

analysevalg. 

 

 

 


