
Nå er det tid for livmorhalsprøve – en prøve som kan redde liv
(Information in English: kreftregisteret.no/cervix)

Det er legen din som tar livmorhalsprøven, og du må selv bestille time. 
Dersom du nylig har tatt prøve, kan du se bort i fra denne påminnelsen.

Budskapet vårt er enkelt:

Bestill time 
hos fastlegen 

Ta livmorhalsprøve Reduser sjansen for 
livmorhalskreft

Hvorfor er det viktig at du tar livmorhalsprøve, selv om du er frisk?
Regelmessige livmorhalsprøver kan oppdage alvorlige celleforandringer før de utvikler seg til liv-
morhalskreft. Celleforandringer er ikke det samme som livmorhalskreft og gir oftest ikke symptomer. 
Celleforandringer behandles med et enkelt inngrep. Halvparten av kvinnene som får livmorhalskreft 
har sjelden eller aldri tatt prøve.

Livmorhalskreft rammer kvinner i alle aldre, derfor bør alle kvinner mellom 25 og 69 år ta 
livmorhalsprøver regelmessig.

All nødvendig 
informasjon fi nner du i 
dette brevet eller på 

Kreftregisteret.no/livmorhals
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10–15 år

HPV er årsaken til livmorhalskreft
Alvorlige celleforandringer og livmorhalskreft skyldes en langvarig infeksjon med humant papillomavirus (HPV). 
HPV er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen.

80 % av seksuelt aktive 
kvinner og menn smittes 

i løpet av livet. 

90 % av infeksjonene 
går over i løpet av 2 år.

En tredjedel av alvorlige 
celleforandringer kan 
utvikle seg til kreft om 
de ikke blir behandlet. 

Ved en langvarig HPV-
infeksjon øker risikoen 
for at det utvikler seg 

alvorlige celleforandringer.

Du fi nner mer informasjon på våre nettsider 
https://www.kreftregisteret.no/livmorhals

Ring legen din eller oss hvis du lurer på noe 
angående livmorhalsprøven din.

Gradvis innføring av ny testmetode
Livmorhalsprogrammet endrer nå gradvis analysemetode fra mikroskopisk undersøkelse av livmorhalscellene til 
HPV-test for kvinner mellom 34 og 69 år. I en overgangsperiode blir prøven din enten testet for HPV eller undersøkt 
i mikroskop. Begge metodene har som mål å oppdage eventuelle forstadier til livmorhalskreft, og prøven tas i 
begge tilfeller ved en gynekologisk undersøkelse. Legen din mottar stort sett svar på prøven innen en måned. 
Ved unormale prøvesvar har legen ansvar for å gi deg informasjon og henvise til videre oppfølging. Ved normale 
prøvesvar anbefales det ny prøve etter tre år ved mikroskopisk undersøkelse, og etter fem år ved HPV-test av 
livmorhalsprøven. Livmorhalsprogrammet vil sende deg en ny påminnelse når det nærmer seg tid for ny prøve.

Ingen screeningprøve er 100 % sikker
Regelmessige screeningprøver reduserer sjansen for å utvikle livmorhalskreft med ca. 90 %, men screening-
prøven kan overse alvorlige celleforandringer av ulike årsaker. Selv om prøveresultatene dine er normale, er det 
viktig at du kontakter lege med en gang dersom du får symptomer som for eksempel uregelmessige blødninger, 
blødninger etter samleie eller etter overgangsalderen, unormal utflod eller vedvarende smerter i underlivet. Gå 
inn på https://www.kreftregisteret.no/livmorhals for å lese om ulemper og fordeler med å ta livmorhalsprøve.

Hvor kan jeg ta livmorhalsprøve?
Fastlegen tar prøven. Ta gjerne med deg dette brevet til legen. Ønsker du å ta prøven hos gynekolog, kreves det 
i de fl este tilfeller henvisning fra fastlege. Noen jordmødre tar også prøver. Du må selv betale en egenandel for 
undersøkelsen. 

Hvordan forbereder jeg meg til livmorhalsprøve?
Ikke ta prøven når du har menstruasjon. Blod i prøven kan gi feil svar. Unngå tamponger, fødselspreventivt skum, 
vaginale geléer, kremer o.l. ett døgn før du tar prøven da dette kan påvirke prøveresultatet. 

Reservasjon og personvern
Kreftregisteret lagrer opplysninger om dine prøvesvar. Du kan reservere deg mot at opplysninger ved normale funn 
lagres i Kreftregisteret. Du har rett til å motsette deg at Kreftregisteret deler din prøvehistorikk med helsepersonell som 
ber om det til bruk i oppfølgingen av deg. Du kan be om innsyn i opplysninger som er registrert om deg i Kreftregisteret. 

Er du glad i å spille? 
Last ned appen og 
lær mer om HPV

Fight HPV

Kontakt oss på tlf. 22 45 13 00 
hverdager fra 12-14.30 eller e-post  

livmorhals@kreftregisteret.no


