Livmoderhalskræftscreening et frivilligt tilbud til dig
I Danmark tilbydes alle kvinder mellem 23 og 64 år screening for
livmoderhalskræft. Kvinder i alderen 23 - 49 år inviteres til screening
hvert tredje år, og kvinder i alderen 50 - 64 år hvert femte år.
Du får automatisk tilsendt brev med invitation til screeningen, hvor du
efterfølgende skal kontakte egen læge for at få en tid til undersøgelsen
og du kan til enhver tid framelde dig.

Kort om livmoderhalskræft
• Livmoderhalskræft skyldes HPV, der kan overføres ved sex.
• Sygdommen ses både hos unge og ældre kvinder.
• Risikoen for at udvikle livmoderhalskræft bliver mindre, hvis du
følger undersøgelserne i forbindelse med screeningen.
Celleforandringer kan udvikle sig til livmoderhalskræft.
Kræftceller vokser uhæmmet og ødelægger det normale væv, som omgiver det.
Efterfølgende kan kræften sprede sig til andre organer. Jo mere fremskreden
sygdommen er, jo vanskeligere er den at behandle.
Risikoen for at udvikle livmoderhalskræft er mindre hos kvinder, der har fulgt
screeningsundersøgelserne, idet celleforandringer kan opspores, før det
eventuelt udvikler sig til kræft.

Screeningsprogrammet for
livmoderhalskræft
En screening viser, om du har celleforandringer i livmoderhalsen.
Screeningen foregår ved, at du hos din egen læge får taget en celleprøve
fra livmoderhalsen. Derefter sendes prøven til undersøgelse på
Patologisk afdelings laboratorium og testes for celleforandringer.
Screening har til formål så tidligt som muligt, at finde de kvinder der har
forstadier til kræft. Forstadier udvikler sig langsomt, oftest over 10-15 år,
og det er vigtigt at understrege at celleforandringer ikke er kræft. men
ubehandlet kan disse forstadier udvikle sig til kræft.
Derfor er risikoen for at udvikle livmoderhalskræft meget mindre - faktisk 80%,
hvis du deltager i screeningsprogrammet.

HPV-hjemmetest

et tilbud til kvinder i Region Hovedstaden, som ikke er blevet
screenet fornyligt
Region Hovedstaden arbejder på at sikre, at alle kvinder har mulighed for at
blive screenet for livmoderhalskræft.
HPV-hjemmetest er et nyt tilbud til dig, som ikke er blevet screenet i mindst
4 år. Når du har taget en HPV-hjemmetest og laboratoriet har undersøgt den
for HPV, får du svar hos egen læge eller på www.sundhed.dk.
En HPV-hjemmetest er lige så god til at finde HPV, som en prøve taget hos
din egen læge. Men finder vi HPV i din indsendte prøve, henvises du til at få
foretaget en opfølgende prøve hos din egen læge.

Hyppigt stillede spørgsmål.
Hvorfor er det en god ide at blive undersøgt regelmæssigt?

Når HPV/livmoderhalskræft opdages tidligt, kan det forbedre chancerne for at overleve.

Hvad nu, hvis jeg har celleforandringer?

Hvis prøven viser celleforandringer, bliver du indkaldt til en ny prøve, hvis prøven viser at du har
mellemsvære eller svære celleforandringer, kan de behandles effektivt med et keglesnit som er
et lille og skånsomt indgreb.

Må jeg bruge børsten, hvis jeg taber den uden hætten på, den er beskadiget eller
datoen er overskredet?
Nej, men du kan ringe på tlf: 20 31 24 64 og få tilsendt en ny børste.

Må jeg bruge børsten, når jeg har menstruation?
Nej, du skal vente til menstruationen er overstået.

Må jeg bruge børsten, hvis jeg er gravid?

Nej, vi foreslår, at du venter til efter endt graviditet.

Hvor lang tid efter graviditet skal der gå, før jeg må bruge børsten?
Der skal gå 3 måneder.

Hvordan ved I, at det er min børste?

Børsten indeholder en lille chip, som vi har registret til dig. Dermed ved vi præcist,
at det er din børste når du sender den retur til os.

Må jeg gentage prøven med samme børste?

Nej, da genbrug kan medføre infektioner og/eller forkerte diagnoser

Må jeg bruge vaginalprodukter, prævention og glidecreme før testen?

Undgå andre vaginalprodukter i mindst 2 dage før brug af børsten. Præventionsmidler og
vandbaseret glidecreme må bruges som normalt.

Kan screening give overbehandling?

Man kan endnu ikke skelne mellem de celleforandringer, der med sikkerhed forsvinder af sig selv og
dem, der udvikler sig til kræft. Derfor vil man anbefale behandling, hvis man ved en vævsprøve finder
svære celleforandringer.
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Kan screening give falsk tryghed?

Det er ikke alle tilfælde af livmoderhalskræft eller forstadier hertil, der opdages ved screening.

Kan der være tale om falsk alarm?

Hvis prøven viser celleforandringer, bliver du indkaldt til en efterfølgende undersøgelse. I nogle tilfælde
vil undersøgelsen vise, at livmoderhalsen er normal.

Er der ubehag ved undersøgelsen?

De færreste kvinder bryder sig om undersøgelsen. De fleste accepterer den alligevel,
som en nødvendighed for at undgå sygdom.

Hvad sker der når man venter på svar?

Selve undersøgelsen og de dage der går inden svaret kommer kan medføre frygt og uro.

Hvis du stadigvæk er i tvivl, er du meget velkommen til at ringe til os på tlf: 20 31 24 64
på hverdage mellem kl. 8 - kl. 15 eller skriv på mail til os på hvh-mpl@regionh.dk

