
Postadresse: Livmorhals, Kreftregisteret, postboks 5313 Majorstuen, 0304 OSLO    Org.nr.: 974771381
E-post: livmorhals@kreftregisteret.no    Hjemmeside: www.kreftregisteret.no/livmorhals
Telefon: 22 45 13 00

   

Livmorhalsprøven din (tatt

Risikoen for å utvikle livmorhalskreft er svært liten når HPV ikke er påvist i livmorhalsprøven. HPV-testing er vist å
være mer pålitelig og kan avdekke flere tilfeller av forstadier til kreft, sammenlignet med tradisjonell mikroskopisk
undersøkelse.

Da HPV ikke ble påvist i din livmorhalsprøve, anbefaler vi at det går fem år før du tar en ny prøve (HPV-test). Dette
gjelder ikke dersom du har fått annen beskjed fra din lege, for eksempel hvis du er under oppfølging etter tidligere
unormale livmorhalsprøver eller har blitt behandlet for forstadier til livmorhalskreft eller kreft i livmorhalsen.

Kontakt lege dersom du oppdager symptomer fra underlivet (hyppige blødninger, unormal utflod, smerter etc.).

Du finner mer informasjon på

Vennlig hilsen

Ameli Tropé
Leder for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

www.kreftregisteret.no/livmorhals/

 Mer informasjon neste side

 Din livmorhalsprøve er testet for HPV

22.01.2016

januar 2016) ble testet for humant papillomavirus (HPV).
Prøveresultatet var normalt, det vil si at det ikke ble påvist HPV.

http://www.kreftregisteret.no/livmorhals
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Du kan velge mikroskopisk undersøkelse av livmorhalsprøven

Fra 2015 blir den tradisjonelle metoden med mikroskopiske undersøkelser av celler fra livmorhalsen gradvis erstattet
med HPV-testing i «Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft».

Fordi HPV-testing innføres gradvis, kan du fortsatt velge å få livmorhalsprøven din undersøkt på tradisjonell måte. Da
må du selv bestille time hos lege, og be om å få tatt en ny livmorhalsprøve. Vi ber deg også om å fylle ut skjemaet
under, og levere det i utfylt stand til legen som tar prøven. Skjemaet blir sendt sammen med prøven til laboratoriet.

Du finner mer informasjon på

Jeg ønsker en mikroskopisk vurdering av den nye livmorhalsprøven:

Navn:

 

Fødselsnummer:

Adresse:

 

Postnummer:

 

Poststed:

Dato/sted:

 

Underskrift:

www.kreftregisteret.no/livmorhals/
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