
BRUK AV HJEMMETEST I NORSK SCREENINGPROGRAM 

MOT LIVMORHALSKREFT- PILOTPROSJEKT i OSLO 

BAKGRUNN FOR STUDIEN. 

Norske helsemyndigheter anbefaler at alle kvinner 

mellom 25 og 69 år tar celleprøve fra livmorhalsen 

hvert tredje år.  

Celleprøven kan avdekke alvorlige celleforandringer som 

kan føre til livmorhalskreft. Kreftregisteret registrerer alle 

celleprøver fra livmorhalsen med hjemmel i 

Kreftregisterforskriften, og sender ut påminnelser til de 

som ikke har møtt opp til prøvetaking.  

Livmorhalskreft forårsakes av langvarig infeksjon av kreftfremkallende typer av HPV. HPV er vanlige virus, og 

veldig mange blir smittet av HPV en eller annen gang i løpet av livet. Som regel forsvinner infeksjonen av seg selv 

uten at man merker at man har hatt en infeksjon, men noen ganger fører infeksjon med HPV til livmorhalskreft. 

Studier i andre land som Sverige, Nederland og Finland har vist at bruk av hjemmetest øker oppmøtet.  

HVA INNEBÆRER STUDIEN? 

Deltakelse i denne studien krever kun at den tilsendte hjemme-test benyttes samt at spørreskjema og samtykkeskjema 

fylles ut og sendes i retur i vedlagt konvolutt.  Vennligst send testen i retur så fort den er gjennomført, og senest 1 

måned etter. Laboratoriet analysere prøven og svar senes i  posten med eventuelt anbefaling om videre oppfølging. 

  

Denne studien gjør det mulig å ta en celleprøve hjemme uten å måtte gå til fastlegen eller gynekolog. Studien 

kan gi en indikasjon av hvilken prøvetakings metode som foretrekkes; lege/gynekolog eller hjemme-test og dermed 

være med å bestemme om dette er en alternativ fremtidig prøvetakings metode. 

 

 

HVA SKJER MED PRØVEN? 

Prøven sendes avidentifisert til laboratoriet i København i Danmark for HPV-analyser. Overskuddsprøve vil bli lagret i 

biobank til fremtidige analyser som kan bidra til økt kunnskap om livmorhalskreft. Eventuelle fremtidige analyser må 

søkes godkjennig av Regional Etisk Komitè. 

HPVvaksine@kreftregisteret.no 

Telefon: 22 45 13 00 

KONTAKTINFORMASJON 

Spørsmål kan rettes til  

 

Mari Nygård eller Kristina Schee 

Kreftregisteret 

Postboks 5313 Majorstuen 

0304 Oslo 

HVEM BLIR INVITERT TIL STUDIEN? 

Tilfeldig utvalgte kvinner  i alderen 25-69 år som bor i Oslo og 

som ikke er registrert med celleprøve i Kreftregisteret i løpet av 

de siste 4 årene. 

  

Dette utgjør til sammen 800 kvinner. 


