
Viktig informasjon fra Livmorhalsprogrammet 
til deg som fyller 25 år i 2016

Ta celleprøve og reduser risikoen for livmorhalskreft! 

Hvorfor er det viktig at du tar celleprøve, selv om du er ung og frisk?
Livmorhalskre�  rammer o� est kvinner som ikke har tatt celleprøve. De � este celleforandringer i livmorhalsen gir ikke 
symptomer, men kan oppdages med celleprøve. Du kan forebygge livmorhalskre�  dersom du får tatt en celleprøve fra 
livmorhalsen hvert tredje år. 

Hva er celleforandringer?
Nesten alle celleforandringer skyldes en vedvarende infeksjon med høyrisiko Humant Papillomavirus (HPV); viruset overføres 
seksuelt. De � este får minst én HPV-infeksjon i løpet av livet. Flertallet av infeksjonene er ufarlige og går over av seg selv, men i 
noen tilfeller fører infeksjonen til alvorlige celleforandringer. Celleforandringer er ikke det samme som kre� , men de kan utvikle 
seg til kre� . 

Mer informasjon om hvordan prøven tas, Livmorhalsprogrammet og dine rettigheter. Se neste side.

Hvert år får 3 000 kvinner påvist alvorlige celleforandringer som behandles for å forebygge utvikling av 
livmorhalskreft. En fjerdedel av disse er i alderen 25-29 år. Livmorhalskreft utvikler seg fra celleforandringer 
i livmorhalsen. Celleforandringer kan oppdages med celleprøve.

Livmorhalsprogrammet er et viktig forebyggende tiltak mot kre� .
Jeg håper at du velger å delta. 

Vennlig hilsen
 

Ameli Tropé
Leder for Masseundersøkelsen mot livmorhalskre� 

Postadresse: Livmorhals, Kre� registeret, Postboks 5313 Majorstuen, 0304 Oslo     Telefon: 22 45 13 00
E-post: livmorhals@kre� registeret.no
Web: www.kre� registeret.no/livmorhals (also in English)
Facebook: www.facebook.com/kre� sjekken            Org.nr.: 974771381

Ameli Tropé



Hvordan tar jeg en celleprøve?
Celleprøven tas ved en underlivsundersøkelse hos fastlegen eller gynekologen din. Du må selv bestille time. Under-
søkelsen tar noen få minutter, og kan være forbundet med litt ubehag. Celleprøven tas med en liten børste som 
legen bruker for å samle over� ateceller fra livmorhalsen. Ønsker du å gå til gynekolog, kreves det i de � este tilfeller 
henvisning fra fastlege. Du må selv dekke utgi� ene til undersøkelsen, men legehonorar blir automatisk registrert på 
egenandelskortet ditt.

Hvordan bør du forberede deg? 
Du bør ikke ta celleprøven mens du har menstruasjon. De to siste dagene før prøvetaking bør du ikke bruke: tam-
ponger, fødselspreventivt skum, geléer, vaginale kremer eller vaginale medisiner og du bør helst unngå samleie. 

Hva skjer dersom prøven viser at du har celleforandringer?
Legen din tar kontakt og informerer om den videre oppfølgingen dersom celleprøven din viser celleforandringer. 
Noen kvinner kan føle engstelse og uro fram til svaret på prøven kommer. Dette er en normal reaksjon. Snakk med 
legen din om fordeler og ulemper ved screening. 

Organisering av Livmorhalsprogrammet
Kre� registeret dri� er Livmorhalsprogrammet og sender brev med påminnelse til kvinner mellom 26 og 69 år når 
det nærmer seg tid for ny prøve. Tar du prøve o� ere enn hvert tredje år, får du ikke påminnelse.

Reservasjon og personvern
Du kan reserverer deg mot permanent lagring av personidenti� serbare opplysninger knyttet til normale prøvesvar. 
Da sletter vi alle personopplysninger knyttet til normale prøver, kvalitetssikrer framtidige prøvesvar, og sletter dem i 
løpet av seks måneder. Vi vil ikke kunne sende deg påminnelser, siden informasjon om din siste celleprøve er nødv-
endig for å kunne sende dette brevet.
Reservasjon kan gjøres elektronisk ved å logge inn på www.kre� registeret.no/reservasjon, eller du kan skrive ut 
reservasjonsskjema fra vår nettside og sende det i posten. 
Dersom du ikke ønsker brev, men synes det er greit at vi lagrer personopplysninger, kan du benytte samme frem-
gangsmåte som over, eller sende oss en e-post.

Du kan lese mer om reservasjon og personvern her: 
http://kre� registeret.no/livmorhals/Reservasjon-og-personvern

Vennligst ikke oppgi helseopplysninger i e-post


