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Cell- och vävnadsprov vid huvud- och halscancer 
Ett cellprov eller vävnadsprov behövs från huvud- och halsområdet om du har en knöl eller 
annan förändring som behöver utredas mer. Ett cellprov kan visa om det finns cancerceller. Ett 
vävnadsprov kan svara på fler frågor, till exempel vilket stadium och vilken sorts cancer det kan 
vara.    

Hur ska jag förbereda mig? 

Du som äter blodförtunnande medicin kan behöva göra ett uppehåll före ett vävnadsprov. Säg 
till läkaren före provtagningen om du har någon sjukdom som gör att du lätt börjar blöda. Inga 
andra förberedelser behövs. 

Så går det till 

En läkare tar provet med en nål alternativt tas en liten bit vävnad bort kirurgiskt. Provet tas på 
en cytologmottagning, en röntgenavdelning eller en öron-, näsa- och halsmottagning.  

Cellprovmed en tunn nål 

Läkaren känner på knölen och tvättar huden där provet ska tas. Provet tas med en nål som är 
fäst vid en spruta. Nålen förs in i knölen eller förändringen för att suga upp celler. Provet tas 
med hjälp av ultraljud om knölen eller förändringen inte går att känna. Ibland behöver läkaren ta 
flera prover vid samma tillfälle för att resultatet ska bli bra. Provtagningen tar några sekunder. 
Med förberedelser tar det cirka 10 minuter. Om provet tas med hjälp av ultraljud tar det cirka 
30 minuter. 

Vävnadsprov med en grövre nål (mellannål) 

Ett vävnadsprov innebär att läkaren behöver undersöka mer än bara några celler. Därför är 
nålen lite grövre. Ibland behöver läkaren göra ett litet snitt för att kunna föra in nålen. Snittet är 
3–5 millimeter och så litet att det inte behöver sys. Du får lokalbedövning före ett vävnadsprov. 
En del tycker att det känns som ett vanligt blodprov, andra tycker inte att det gör ont alls. 

Vävnadsprov med en stans från hud/slemhinna 

Ett vävnadsprov innebär att en mindre bit hud eller slemhinna (några millimeter) tas bort och 
skickas för undersökning i mikroskop. Du får lokalbedövning och sedan tar läkaren bort en bit av 
förändringen med en liten cirkelrund kniv, en så kallad stans. Vävnaden kan också tas bort med 
tång, sax och/eller kniv. Såret behöver inte sys. Om provet har tagits från huden så räcker det 
med plåster över. Om provet har tagits från slemhinnan så lämnas det öppet. 

Så mår du efteråt 

Det kan kännas lite ömt och blöda lite där provet togs. Du kan få ett blåmärke. Kontakta 
mottagningen där provet togs om du mycket ont eller om det blir rött efter provtagningen. Det 
kan vara symtom på en infektion, men det är väldigt ovanligt. 

Vad händer sedan? 

Provet skickas till en cytolog eller patolog. Det är en läkare som är specialist på att analysera 
bland annat cellprover och vävnadsprover. Hen tittar på provet i mikroskop. 

När får jag svar? 

Du kommer överens med din läkare om hur du får svaret. Du får även veta ungefär hur lång tid 
det kan ta.
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