
Viktig informasjon om livmorhalsprøve til deg som fyller 25 år i 2018
(Information in English www.kreftregisteret.no/livmorhals)

For få jenter tar celleprøve fra livmorhalsen for å unngå livmorhalskre�  – en prøve som kan redde liv. 
Budskapet vårt er enkelt: Ring fastlegen. Ta celleprøve. Unngå livmorhalskre� .

TIPS! Det er mer lettvint å ha på kjole. Ta gjerne med deg noen hvis du ønsker.

En enkelt celleprøve hvert tredje år reduserer risikoen for at du får livmorhalskre� . 
Livmorhalskre�  rammer jenter i alle aldre – 20 % er under 35 år.

Bestill time hos 
fastlegen din for 
å ta celleprøve.

Ikke ta prøven når 
du har menstruasjon. 

Blod i prøven kan 
gi feil svar.

Unngå tamponger, 
fødselspreventivt skum, 
vaginale geléer, kremer 
etc et døgn før prøven. 

Det kan gi feil svar.

Du vil få 
informasjonen du trenger 

i dette brevet eller på 
Kreftregisteret.no/

livmorhals.

Vennlig hilsen
 

Ameli Tropé
Leder for Livmorhalsprogrammet



Følg oss gjerne på Facebook 
www.facebook.com/kreftsjekken

Hvorfor er det viktig at du tar celleprøve, selv om du er frisk?
Celleforandringer er ikke det samme som kre�  og gir o� est ikke symptomer. En celleprøve kan oppdage alvorlige 
celleforandringer som kan behandles med et enkelt inngrep for å unngå utvikling til livmorhalskre� . Halvparten av 
kvinnene som får livmorhalskre�  har sjelden eller aldri tatt prøve. 

Alvorlige celleforand- 
ringer og livmorhalskreft 
skyldes en langvarig 
infeksjon med Humant 
Papillomavirus (HPV), 
som overføres ved sex. 
HPV-vaksine beskytter 
bra, men ikke 100 %. 
Derfor er det fortsatt 
viktig å ta prøve selv om 
du er vaksinert.

HPV er den vanligste 
seksuelt overførbare 
infeksjonen. 70–80 % 
smittes i løpet av livet. 
90 % går over av seg 
selv. Kondom beskytter 
kun delvis.

En tredjedel av alvorlige 
celleforandringer kan 
utvikles til kreft om du 
ikke får behandling. 
4000 kvinner med 
alvorlige celleforan-
dringer behandles årlig. 
1000 av disse er 
mellom 25–29 år.

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

Kontakt oss på tlf. 22 45 13 00 eller e-post  
livmorhals@kreftregisteret.no

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

Ved normal prøve 
De � este har normal celleprøve, og tar ny prøve om tre år. Livmorhalsprogrammet sender brev med påminnelse der-
som du glemmer å ta prøven. Oppretter du digital postkasse på norge.no får du varsel om påminnelsen på e-post og 
SMS. Ingen tester er 100 % sikre. Ta derfor kontakt med fastlegen din dersom du får uregelmessige blødninger, unor-
mal ut� od, og/eller smerter i forbindelse med sex. 

Hva skjer dersom du har celleforandringer?
Ved lette celleforandringer kaller legen deg inn til kontrollprøve etter 6-12 måneder. Ventetiden kan kjennes lang, men 
o� e forsvinner celleforandringene av seg selv. Er celleforandringene alvorlige, vil du henvises videre til gynekolog som 
tar � ere prøver. Noen kan føle engstelse og uro frem til svaret på prøven kommer. Dette er veldig normalt. Snakk med 
legen din om fordeler og ulemper ved screening. 

Reservasjon og personvern
Kre� registeret lagrer opplysninger om dine prøvesvar. Dette gjør at du kan få påminnelser om prøvetaking og annen 
informasjon fra Livmorhalsprogrammet. Du kan reservere deg mot at personopplysninger ved normale funn lagres i 
Kre� registeret.

Vil du vite mer, last 
ned app og spill




