Hyppigt stillede spørgsmål og svar
Hvad er screening for livmoderhalskræft?
Hvorfor er det en god ide at deltage i screening regelmæssigt?
Behøver jeg at blive undersøgt, når jeg føler mig sund og rask?
Hvad er forskellen på at tage en HPV-hjemmetest og blive screenet hos lægen?
Er en HPV-hjemmetest ligeså sikker som en lægetaget prøve?
Gør det ondt at bruge en HPV-hjemmetest?
Hvad hvis jeg ikke selv kan tage HPV-hjemmetesten?
Hvornår får jeg svar på min HPV-hjemmetest?
Hvad hvis min HPV-hjemmetest viser, at jeg har HPV?
Hvad nu, hvis jeg har celleforandringer?
Må jeg bruge børsten, hvis jeg taber den uden hætten på, den er beskadiget eller datoen er overskredet?
Må jeg bruge børsten, når jeg har menstruation?
Må jeg bruge børsten, hvis jeg er gravid?
Hvordan ved I, at det er min børste?
Må jeg gentage testen med samme børste?
Må jeg bruge vaginalprodukter, prævention og glidecreme før testen?
Kan screening give overbehandling?
Kan screening give falsk tryghed?
Kan der være tale om falsk alarm?
Skal jeg undersøges, selvom jeg er vaccineret mod HPV?

Hvad er screening for livmoderhalskræft?
Screening for livmoderhalskræft er et tilbud om en underlivsundersøgelse, som din praktiserende
læge foretager. Her får du foretaget et celleskrab, der analyseres for celleforandringer og i nogle tilfælde også HPV.
Hvorfor er det en god ide at deltage i screening regelmæssigt?
Livmoderhalskræft forebygges bedst ved, at celleforandringer opdages tidligt. Den sikreste metode
til at opdage celleforandringer tidligt er ved at deltage i screeningen.
Behøver jeg at blive undersøgt, når jeg føler mig sund og rask?
Ja, man kan ikke selv mærke, om man har celleforandringer. Det er derfor vigtigt at bliver screenet
selvom man føler sig sund og rask.
Hvad er forskellen på at tage en HPV-hjemmetest og blive screenet hos lægen?
HPV-hjemmetesten kan du tage i dit eget hjem. Undersøgelsen hos din læge kræver en gynækologisk undersøgelse, hvor der tages et celleskrab. Celleskrabet undersøges for celleforandringer og i
nogle tilfælde også for HPV, hvorimod HPV-hjemmetesten kun analyseres for, om du har HPV.
Viser en HPV-hjemmetest at du har HPV, henviser vi dig til at få foretaget en celleprøve. Er HPVhjemmetesten negativ, kan du trygt vente på den næste indkaldelse til screening.
Er en HPV-hjemmetest ligeså sikker som en lægetaget prøve?
Ja, en HPV-hjemmetest er ligeså sikker som en lægetaget prøve.
Gør det ondt at bruge en HPV-hjemmetest?
Det er forskelligt hvordan kvinder oplever at bruge en HPV-hjemmetest. De fleste fortæller, at det
ikke gør ondt eller er specielt ubehageligt, men for nogle kan det virke lettere ubehageligt.
Hvad hvis jeg ikke selv kan tage HPV-hjemmetesten?
Hvis du på grund af en funktionsnedsættelse ikke selv kan eller er tryg ved at tage en HPV-hjemmetest, anbefaler vi, at du aftaler prøvetagningen med din behandlende læge. Fordelen er, at en HPVhjemmetest ikke kræver en gynækologisk undersøgelse.

Hvornår får jeg svar på min HPV-hjemmetest?
Du får svar på din HPV-hjemmetest inden for 10 dage, efter vi har modtaget testen på laboratoriet.
Du modtager svaret i din e-Boks, www.sundhed.dk og Min Sundhedsplatform. Har du ikke en eBoks sender vi svaret til dig per brev. Din praktiserende læge får en kopi af svaret.
Hvad hvis min HPV-hjemmetest viser, at jeg har HPV?
Hvis testen viser, at du har HPV, anbefaler vi at du bliver undersøgt for celleforandringer. Hvordan
og hvornår skal du aftale i samråd med din læge. I de fleste tilfælde vil HPV ikke medføre celleforandringer.
Hvad nu, hvis jeg har celleforandringer?
Der findes forskellige grader af celleforandringer. Nogle kræver behandling, andre holder man øje
med. Derfor skal du undersøges nærmere hos din læge eller hos en gynækolog.
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?
Det er bedst at vente, til menstruationen er overstået.
Må jeg bruge børsten, hvis jeg er gravid?
Nej, vi foreslår, at du venter mindst 4 uger efter afsluttet graviditet, før du tager HPV-hjemmetesten.
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 testen med samme børste?
Nej. Genbrug af samme børste kan medføre infektioner og/eller forkerte diagnoser.

Må jeg bruge vaginalprodukter, prævention og glidecreme før testen?
Præventionsmidler, vaginalsæbe og vandbaseret glidecreme må bruges som normalt. Undgå andre
vaginalprodukter i mindst 2 dage før brug af børsten.
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.
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 at du har celleforandringer, bliver du indkaldt til en efterfølgende undersøgelse. I
nogle tilfælde vil undersøgelsen vise, at livmoderhalsen er normal.
Skal jeg undersøges, selvom jeg er vaccineret mod HPV?
Ja, HPV-vaccinen dækker kun nogle af de HPV-typer, der giver øvet risiko for livmoderhalskræft.
Det er derfor vigtigt at følge screeningsprogrammet for livmoderhalskræft, selvom du er vaccineret.

Har du øvrige spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf. 20 31 24 64 på hverdage
mellem kl. 8 - kl. 15 eller sende en mail til hvh-mpl@regionh.dk

