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

Det er viktig å ta livmorhalsprøve for å unngå livmorhalskreft. 
Budskapet vårt er enkelt: Ring fastlegen. Ta livmorhalsprøve. Unngå livmorhalskreft.

Hvorfor er det viktig at du tar livmorhalsprøve, selv om du er frisk?
Celleforandringer er ikke det samme som kreft og gir oftest ikke symptomer. Regelmessige 
livmorhalsprøver kan oppdage alvorlige celleforandringer. Celleforandringer behandles med et enkelt 
inngrep for å unngå utvikling til livmorhalskreft. Halvparten av kvinnene som får livmorhalskreft har 
sjelden eller aldri tatt prøve.

Livmorhalskreft rammer kvinner i alle aldre.

Bestill time hos 
fastlegen din for 

å ta livmorhalsprøve.

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.

All informasjonen du 
trenger er i dette brevet 

eller på 
Kreftregisteret.no/livmorhals

Vennlig hilsen
 

Ameli Tropé
Leder for Livmorhalsprogrammet
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Din livmorhalsprøve blir testet for HPV
Alvorlige celleforandringer og livmorhalskreft skyldes en langvarig infeksjon med humant Papillomavirus 
(HPV). Prøven din blir HPV-testet for å undersøke om du har økt risiko for å utvikle celleforandringer. 
Ved normale prøveresultat anbefaler vi at du tar HPV-test hvert femte år.

HPV er den vanligste 
seksuelt overførbare 

infeksjonen. 
80 % smittes i løpet av 

livet. 

90 % av infeksjonene 
går over i løpet av 

6–24 måneder.

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

Ved en langvarig HPV-
infeksjon øker risikoen 

for at alvorlige 
celleforandringer 

utvikler seg.

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

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

Hvordan tar du livmorhalsprøve?
Prøven blir tatt ved gynekologisk undersøkelse som tar noen få minutter. Det skal ikke gjøre vondt, men noen 
ganger kan det være litt ubehagelig.

Hvor kan jeg ta livmorhalsprøve?
Fastlegen tar prøven. Ta gjerne med deg dette brevet til legen. Ønsker du å gå til gynekologen, kreves det i de 
fl este tilfeller henvisning fra fastlege. Du må selv dekke utgiftene til undersøkelsen. Mer informasjon om under-
søkelsen fi nner du på kreftregisteret.no/livmorhals. 

Dersom du nylig har tatt prøve, kan du se bort i fra denne påminnelsen.
Det tar tre til fi re måneder før Kreftregisteret mottar prøvesvaret fra laboratoriet som undersøker prøven. Legen 
din mottar svar på prøven i løpet av en til to uker, og skal informere deg om resultatet. 

Er det ulemper ved å ta livmorhalsprøve?
Gå inn på Kreftregisteret sine hjemmesider for å lese om ulemper og fordeler med å ta livmorhalsprøve. 

Reservasjon og personvern
Kreftregisteret lagrer opplysninger om dine prøvesvar. Dette gjør at du kan få påminnelser om livmorhalsprøve-
taking og annen informasjon fra Livmorhalsprogrammet. Du kan reservere deg mot at opplysninger ved normale 
funn lagres 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 eller e-post  
livmorhals@kreftregisteret.no


