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Tilbud om screeningsundersøgelse for livmoderhalskræft
Du tilbydes hermed at få taget en prøve fra livmoderhalsen som led i screening for forstadier til livmoderhalskræft. Dette kaldes også en HPV-test. Der er tale om et engangstilbud til kvinder født før 1948. Du får
tilbuddet nu, fordi HPV-test ikke var en del af standardtilbuddet, da du var i målgruppen for screening for livmoderhalskræft.

Hvad er HPV?
Livmoderhalskræft skyldes Human Papillom Virus, også kaldet HPV. Langt de fleste voksne mennesker har
haft en HPV-infektion i løbet af deres liv. Infektion med HPV kan ikke behandles og giver ikke symptomer i
sig selv. Det betyder, at man sjældent ved, at man er smittet. I de fleste tilfælde forsvinder HPV-infektionen
af sig selv, men i nogle tilfælde medfører infektionen celleforandringer, som kan udvikle sig til livmoderhalskræft.

Kontakt din læge, hvis du vil tage imod tilbuddet
Det er frivilligt, om du ønsker at tage imod tilbuddet eller ej. Ønsker du at tage imod dette engangstilbud,
skal du kontakte din egen læge for at få taget prøven. Prøven tages ved en gynækologisk undersøgelse og
lægen sender prøven til laboratoriet, hvor den vil blive analyseret for HPV. Du aftaler med din læge, hvordan
du får svar på prøven. Ønsker du ikke at tage imod tilbuddet, skal du ikke gøre mere. Det er ikke et tilbud,
du skal framelde dig.
Har du tidligere fået fjernet din livmoder med livmoderhals, er tilbuddet ikke relevant for dig, og du skal ikke
foretage dig mere. Kontakt din praktiserende læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt tilbuddet er relevant for dig.

Med venlig hilsen
Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital

Få mere information på næste side…

Spørgsmål og svar om screeningsundersøgelse for livmoderhalskræft
Er der nogen grund til at blive undersøgt i min alder?
Ja. Der kan gå mange år, fra du er smittet, til du måske udvikler livmoderhalskræft. Hvert år får 125 kvinder
over 60 år livmoderhalskræft, og 50 kvinder over 60 år dør af sygdommen. Det svarer til en tredjedel af alle
nye tilfælde af livmoderhalskræft i Danmark og knap to tredjedele af alle dødsfald.
Hvis celleforandringerne opdages og behandles i tide, er der større sandsynlighed for at undgå, at de udvikler sig til livmoderhalskræft.

Skal jeg undersøges, selvom jeg føler mig sund og rask?
Ja. Du kan ikke selv mærke, om du er smittet med HPV eller har celleforandringer i livmoderhalsen.

Hvad sker der, hvis min prøve viser, at jeg er smittet med HPV?
Hvis der findes HPV i din prøve, vil den også blive undersøgt for celleforandringer for at finde ud af, hvilken
yderligere opfølgning der er behov for. Der findes forskellige grader af celleforandringer. Nogle bør behandles, andre holder man øje med. Dit videre forløb vil derfor afhænge af graden af celleforandringer og HPVtype i din prøve.

Betyder celleforandringer, at jeg har kræft?
Nej. Celleforandringer er ikke det samme som kræft, og det er langtfra alle celleforandringer, der udvikler sig
til kræft. Selvom undersøgelsen viser, at du har celleforandringer, er det ikke sikkert, at du har kræft. Celleforandringerne kan skyldes en harmløs betændelse, som forsvinder af sig selv. Kun en meget lille del af alle
kvinder med celleforandringer vil vise sig at have kræft.

Kan jeg være syg, selvom prøven var normal?
Ja. Selvom undersøgelsen viser, at du ikke er smittet med HPV, kan du i nogle tilfælde alligevel udvikle livmoderhalskræft. Derfor er det altid vigtigt at du går til lægen, hvis du får symptomer fra underlivet, fx
uventet blødning, smerter eller ændret udflåd.

Er der skadevirkninger ved undersøgelsen?
Nej. Nogle kvinder bryder sig ikke om den gynækologiske undersøgelse, og desuden kan ventetiden på
svar give uro og bekymring. Ved at deltage i tilbuddet risikerer du desuden unødvendige undersøgelser og
behandling. Det skyldes, at også mindre celleforandringer, der ikke ville have udviklet sig til kræft, bliver opdaget. Det er ikke på forhånd muligt at vide, om celleforandringerne ville være gået i sig selv.

