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Invitasjon til å få tatt celleprøve fra livmorhalsen.
Celleprøve fra livmorhalsen kan redde liv.
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. Det finnes i dag effektiv behandling for alvorlige celleforandringer. Vi vil gjerne
minne deg om at det er mer enn fire år siden du tok celleprøve sist.

Du inviteres derfor til å få tatt en celleprøve fra livmorhalsen.
Tid: «Tidspunkt»
Sted: Oslo jordmor og kvinnesenter Grefsenveien 66 b tlf.928 28 833

Dersom timen ikke passer eller du ønsker å avbestille timen, kan dette gjøres enkelt ved å sende en
epost til: post@oslojordmor.no. Å få tatt en celleprøve på dette senteret vil koste deg kr 250,-.
Deltakelsen er frivillig, og du kan velge å se bort fra denne invitasjonen dersom du nettopp har tatt,
eller ikke ønsker å få tatt celleprøve.

Snu arket for mer informasjon om
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Du kan også se www.kreftregisteret.no/livmorhals med «ofte stilte spørsmål».

Kreftregisteret sender brev til kvinner mellom 25 og 69 år som tar prøve sjeldnere enn hvert tredje år,
og til alle kvinner som ikke har tatt kontrollprøve etter celleforandringer. Kreftregisteret registrerer
opplysninger om alle celleprøver fra livmorhalsen, også prøver med normale funn. Du kan reservere deg
mot at personidentifiserbare opplysninger ved normale funn blir lagret i Kreftregisteret.
Selv om du velger å reservere deg mot registrering, anbefales du likevel å ta prøve!
Med vennlig hilsen
Stefan Lönnberg
Leder for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Hvorfor er det viktig for meg å ta celleprøve?
De fleste celleforandringer i livmorhalsen skyldes infeksjon med et virus (HPV). HPV-infeksjoner er
svært vanlige. HPV forekommer både hos kvinner og menn, og overføres seksuelt. De fleste HPVinfeksjoner er ufarlige, og går over av seg selv. I noen tilfeller kan infeksjonen forårsake alvorlige
celleforandringer, som kan utvikle seg til livmorhalskreft. Det finnes i dag effektiv behandling mot
alvorlige celleforandringer. Behandlingen reduserer risikoen for livmorhalskreft.
Regelmessige prøver fra livmorhalsen (screening) kan avdekke alvorlige celleforandringer.
Jordmor som tar celleprøven, skal informere deg om resultatet av prøven, og skal kontakte deg
direkte dersom det er behov for videre oppfølging.
Hva hvis jeg nylig har tatt celleprøve?
Dersom du har tatt en prøve i løpet av de siste tre til fire måneder, og ikke har spesielle plager eller
symptomer fra underlivet, behøver du ikke ta ny prøve nå, og kan derfor se bort fra denne
invitasjonen.
Hva er ulempene ved å ta celleprøve?
Å delta i et screeningprogram kan for enkelte medføre uro og engstelse i perioden etter prøvetaking
og fram til svar foreligger. Dette er en normal reaksjon. Snakk med prøvetaker om fordeler og
ulemper ved screening, eller se Kreftregisterets nettside.
Hva hvis jeg velger å reservere meg mot at personidentifiserbare opplysninger ved normale funn
blir lagret i Kreftregisteret?
Velger du å reservere deg mot permanent lagring av personidentifiserbare opplysninger knyttet til
normale prøveresultater, kan du enten gjøre dette elektronisk ved å logge deg inn på
www.kreftregisteret.no/reservasjon, skrive ut reservasjonsskjema fra vår nettside og sende det per
post i utfylt stand eller sende oss brev med navn, fødselsnummer, adresse og signatur hvor det klart
fremgår at du velger å reservere deg mot permanent lagring av personidentifiserbare opplysninger
knyttet til normale prøveresultater. Reservasjon innebærer at personopplysninger om deg knyttet til
tidligere prøver slettes i Kreftregisteret, og opplysninger om fremtidige prøveresultater slettes i løpet
av en kvalitetssikringsperiode på seks måneder. Vi gjør oppmerksom på at du ikke vil motta brev med
påminnelse dersom du velger å reservere deg, da kjennskap til resultatet fra din siste celleprøve er
nødvendig for å kunne sende påminnelse.
Reservasjonen kan ikke gjøres per telefon eller e-post da vi trenger din elektroniske eller skriftlige
signatur.
Hva hvis jeg ikke ønsker / ikke har behov for å motta brev med påminnelse om å ta celleprøve
hvert tredje år?
Ønsker du ikke /har du ikke behov for påminnelser, kan du benytte samme fremgangsmåte som ved
reservasjon mot lagring av personopplysninger knyttet til normale funn, eller du kan sende en e-post
hvor ditt ønske kommer tydelig fram. Vi trenger navn, fødselsdato og adresse for å kunne
imøtekomme ditt ønske om ikke å motta påminnelser. Vi gjør oppmerksom på at helseopplysninger
ikke må sendes per e-post.
Reservasjon mot lagring av personopplysninger knyttet til normale funn kan når som helst trekkes
tilbake, men opplysninger om tidligere prøveresultater og annen historikk kan ikke innhentes og
lagres på nytt. Ønske om ikke å motta påminnelser kan til enhver tid oppheves.

