Spørgsmål og svar om screening for
livmoderhalskræft
Hvorfor bliver jeg tilbudt screening?
Livmoderhalskræft er en alvorlig kræftform, der hvert år koster knap 100 kvinder i Danmark livet.
Hvert år får ca. 370 kvinder stillet diagnosen livmoderhalskræft.
Screening for livmoderhalskræft har til formål at nedsætte forekomst og dødelighed af livmoderhalskræft ved at opspore og behandle sygdommens forstadier, inden de eventuelt udvikler sig til
kræft.

Hvem bliver tilbudt screening for livmoderhalskræft?
Alle kvinder i alderen 23-64 år.

Hvor ofte bliver jeg tilbudt screening for livmoderhalskræft?
Kvinder i aldersgruppen 23 til 50 år tilbydes en undersøgelse hvert tredje år.
Kvinder i aldersgruppen 50 til 60 år tilbydes en undersøgelse hvert femte år.
Kvinder i aldersgruppen 60-64 år tilbydes en HPV-DNA-test. Er denne negativ udgår kvinden af
screeningsprogrammet.

Hvad gør jeg, hvis jeg har menstruation?
Du skal vente med at blive undersøgt, til menstruationen er overstået. Blod i prøven kan gøre
den uegnet til undersøgelse.

Hvad gør jeg, hvis jeg er gravid?
Hvis du er gravid, skal du vente med at blive undersøgt til 8 uger efter fødslen.

Hvad skal jeg gøre rent praktisk?
Region Nordjylland – Patologisk Institut sender dig en invitation pr. brev. Når du modtager invitationen, skal du selv kontakte din læge og bestille tid til at få foretaget et celleskrab fra livmoderhalsen. Vi anbefaler, at du bestiller en tid indenfor tre måneder, fra du har modtaget din invitation.

Hvordan foretages prøven?
Selve undersøgelsen foregår i forbindelse med en gynækologisk undersøgelse hos din praktiserende læge. Lægen tager en celleprøve (et såkaldt celleskrab) fra din slimhinde med en lille
børste. Prøvetagningen tager et par minutter. Prøven sendes dernæst til mikroskopisk undersøgelse på en patologiafdeling.

Er der bivirkninger ved prøven?
Du kan få lidt pletblødning og udflåd efter undersøgelsen.

Hvornår kan jeg forvente svar på prøven?
Vi sender svaret til din praktiserende læge indenfor ca. 3 uger. Aftal med din læge, hvordan du
modtager svaret.

Hvad gør jeg, hvis min prøve viser tegn på celleforandringer?
Langt de fleste undersøgelser viser heldigvis ingen tegn på celleforandringer. Skulle din undersøgelse vise celleforandringer, får du tilbud om yderligere undersøgelse for mulige forstadier til
livmoderhalskræft.

Skal jeg lade mig undersøge, selvom jeg ikke har symptomer?
Ja, forstadier til livmoderhalskræft giver sjældent symptomer.

Hvor stor er risikoen for at være smittet med HPV?
Størstedelen af danske kvinder (80-90 %) er på et tidspunkt i deres liv smittet med et HPV-virus,
men i langt de fleste tilfælde udvikler det sig ikke til livmoderhalskræft.

Jeg er vaccineret mod HPV (Humant Papilloma Virus). Skal jeg følge screeningsprogrammet alligevel?
Ja, vaccinationen virker kun mod de to hyppigste typer af kræftfremkaldende HPV, men der er
flere typer, som kan give livmoderhalskræft. Derfor er det vigtigt at følge screeningsprogrammet,
selvom du er vaccineret.

