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Nu sprider vi erfarenheterna från Ta med en vän-kampanjen 
till hela Västra Götaland och Halland i förhoppningen att ännu 
fler kvinnor tar chansen och gör ett aktivt val för sin hälsa. 
Läs här om det nya informationsmaterialet, de utåtriktade 
insatserna och vår nya tjänst: ”När tog du cellprov senast?” 

Doulorna medverkar under 
Cellprovsveckan

En av framgångsfaktorerna i Ta med en vän-kampanjen var 
medverkan från de doulor från Födelsehuset som på olika sätt bidrog 
till att sprida information och motivation bland kvinnorna i Nordöstra 
Göteborg att ta cellprov. Under Cellprovsveckan kommer flera av 
dem att medverka igen, men denna gång på fler geografiska platser. 

”Av erfarenhet vet vi att folk har mycket 
frågor. Vi måste ge oss ut och prata med 
människor där de är”, säger doulan Etab El Metowri.

Cellprovsveckan är en samverkanskampanj som syftar till att 
uppmärksamma vikten av att ta cellprov för att förhindra 

livmoderhalscancer. I detta nyhetsbrev vill vi berätta om vad 
som kommer att hända under vecka 20, den 13-17 maj! 

Fortsättning på framgångsrik 
kampanj!

De svenska screeningprogrammen mot livmoderhalscancer har 
bidragit till att minska livmoderhalscancer kraftigt. Trots det så 
insjuknar 450 kvinnor i Sverige varje år och av dessa avlider 
ungefär 150 i sjukdomen. De flesta av dem har inte tagit cellprov. 

Trots att alla kvinnor mellan 23 och 60 år erbjuds cellprovstagning 
så är det inte alla som hörsammar kallelsen. Det gäller bland 
andra kvinnor med utländsk bakgrund och unga tjejer under 30 
år. Av olika skäl nås inte alla kvinnor av information om varför 
cellprovstagning är viktig och fråntas därmed möjligheten att 
göra ett informerat val för sin hälsa. Under Cellprovsveckan 
gör vi därför särskilda insatser för att nå dessa grupper. 

Under kampanjen Ta med en vän tog kvinnorna i 
Nordöstra Göteborg 42 procent flera cellprov jämfört med 
året innan. Men ett ännu viktigare resultat är att allmänheten i 
området nu fått mer kunskap om cellprovstagning, en kunskap 
som man har fortsatt att sprida. Det har inneburit att antalet tagna 
cellprov i princip är lika stort nu som under kampanjåret!

Doulorna Etab El Metowri, Hawa Mahamed och Nahid Ebadi. 
Fotograf Sofia Sabel.

Antal cellprovs som togs i Nordöstra Göteborg från april 2009 till februaari 2013



För mer information: www.cellprov.se

Ny tjänst: 
”När tog du cellprov senast?”

 
För att uppnå bästa möjliga skydd mot livmoderhalscancer 
är det viktigt att ta cellprov regelbundet, vart tredje eller 
vart femte år beroende på kvinnans ålder. Kvinnor blir 
inbjudna till cellprovstagning från 23 till 60 års ålder. 
Ibland kan det vara svårt att komma ihåg när man tog 

provet senast och för att snabbt och enkelt kunna få reda 
på det inrättar vi i samband med årets Cellprovsvecka 

en särskild telefon-, sms- och mailtjänst för att just 
få svar på frågan: ”När tog du cellprov senast?” 

Sms:a/ring nummer 076-44 63 273 eller maila på 
cellprov@vgregion.se så kommer svaret inom kort.

Tjänsten bemannas av deltagarorganisationerna 
i projektet och är i bruk från den 1 maj 2013. 

 

Ta barnmorskorna till kvinnorna!

Vad gör vi om kvinnorna inte kommer till barnmorskorna? 
Vi tar barnmorskorna till kvinnorna! För att uppmärksamma 
Cellprovsveckan och vikten av att ta cellprov kommer 
några av regionens barnmorskor att möta allmänheten 
för att informera och svara på frågor. Barnmorskorna 
kommer att finnas på köpcentrum i Allum/Partille och på 
Frölunda torg, runt om i Angeredsområdet, Bergsjön och 
Biskopsgården och i området runt Handelshögskolan.  

”Detta första året testar vi de utåtriktade 
aktiviteterna i Göteborg och Partille. Blir 
det bra så är vår ambition att sprida detta i 
Västsverige till nästa års Cellprovsvecka”
säger Mia Westlund som tillsammans med Lena Willesson är 
de barnmorskor som samordnar de utåtriktade aktiviteterna. 

Särskilda t-shirts kommer tydligt att visa de utåtriktade 
insatsernas syfte och barnmorskornas yrke. ”Det ska bli 
jättespännande att träffa allmänheten – och kul att samarbeta 
med doulorna i nordöstra Göteborg”, säger Lena Willesson. 
Just doulorna har tidigare erfarenhet av utåtriktade insatser 
och var delaktiga i kampanjen Ta med en vän. 

För mer information om var och när de utåtriktade aktiviteterna 
kommer äga rum, se Cellprovsveckans hemsida: 
www.cellprov.se/cellprovsveckan

Tryckmaterial

Barnmorskorna Lena Willesson och Mia Westlund ser fram 
emot att träffa allmänheten under Cellprovsveckan.

Så här ser en del av det material ut som via 
barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar och SFI-
klasser kommer att spridas inför Cellprovsveckan. Via 
ovanstående QR-kod kommer man även direkt till de filmer 
om cellprovstagning som tagits fram tillsammans med 
organisationen Ung Cancer. Filmerna finns på svenska, arabiska 
och somaliska.

När tog du cellprov 
senast?
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Kort film om cellprov. 
Se den även på www.cellprov.se

För att få svar på när du tog cellprov 

senast ring eller sms:a ditt 

personnummer till 076-44 63 273. 

Det går även bra att maila till 

cellprov@vgregion.se

Om det är dags för dig att ta cellprov kommer barnmorskemottagningarna 

i Västra Götaland ha extra öppettider för provtagning under 

Cellprovsveckan, den 13-19 maj. 

På www.cellprov.se kan du hitta mottagningarnas öppettider och läsa mer 

om varför cellprov är så viktigt.

Regelbunden cellprovstagning minskar risken 
för livmoderhalscancer.

Utökade öppettider 
Under Cellprovsveckan kommer 

barnmorskemottagningarna i Västra 

Götalandsregionen att erbjuda extra 

mottagning för cellprovstagning. Gå in på 

www.cellprov.se/cellprovsveckan 

för att se öppettiderna.

Se film om cellprov.

Ta cellprov!

det  räddar 
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Frågor? Kontakta:
Erik Olsson & Malena Lau, projektledare 
Kunskapscentrum för Jämlik vård (KJV)
erik.olsson@vgregion.se, 070-768 1744
malena.lau@vgregion.se, 070-190 1601

Pap tests save lives

Cellprov räddar liv
Papa-test spašava život

Папа-тест спашава живот

Baaritaanada dheeh marinta Pap waxay badbaadiyaan nafaf


