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Till dig som är gravid 
och nyss tagit cellprov 
Att gå på gynekologisk cellprovskontroll varje gång du blir 
kallad ger ett starkt skydd mot cancer i livmoderhalsen. 
Risken minskar med mer än 90 procent. 

Cellförändringar som kan leda till cancer i livmoderhalsen 
orsakas oftast av ett virus, HPV (humant papillomvirus). 
Provet du nyss tagit kan användas för att upptäcka både 
HPV och cellförändringar. 

Provet kan ge olika svar 
Svar på det prov du nyss tagit kommer med post inom ett par veckor. 

Om provet inte visar några cellförändringar kommer du att få en kallelse till nästa  
prov efter fem år.   

Om provet innehåller HPV men inte cellförändringar behövs ingen ny undersökning 
förrän vid nästa cellprovskontroll. För att se om HPV-infektionen läkt ut eller finns kvar 
är det viktigt att du går och tar ett nytt cellprov när du blir kallad nästa gång.   

Om provet visar tecken på cellförändringar som behöver undersökas behöver du inte vara 
orolig. Eftersom du är gravid kommer du att få en tid för undersökning på en 
specialiserad gynekologisk mottagning inom någon vecka efter provsvar. 
Undersökningen och provtagningen är inte farlig för dig eller för barnet. 

En del cellförändringar läker ut av sig själva. Andra cellförändringar behöver tas bort 
men det görs oftast efter att du fött ditt barn. 

Cellförändringar och HPV-infektion påverkas inte av graviditeten och de påverkar inte 
heller barnet.  

HPV-infektioner är vanliga  
HPV-infektioner är vanliga. De flesta får HPV någon gång i livet och infektionen  
kan orsaka cellförändringar i livmoderhalsen. Det finns ingen behandling mot 
virusinfektionen, som ofta läker ut av sig själv. Rökare har en större risk att få HPV-
infektioner i livmoderhalsen och cellförändringar. Om du röker och vill sluta finns det 
hjälp att få. Kontakta din barnmorska, en vårdcentral eller sluta-röka-linjen, ring  
020-84 00 00. 
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HPV sprids från person till person genom att hud eller slemhinnor kommer i kontakt  
med varandra, framför allt vid sex. HPV kan smitta genom alla typer av sex. Det finns 
inget som tyder på att HPV påverkar graviditeten eller barnet negativt. 

Du bestämmer om proverna ska sparas 
Provet som du lämnar vid cellprovtagningen brukar sparas. Nya prov kan då jämföras 
med tidigare prov, för säkrare bedömning och kvalitetskontroll. Prover som sparats kan 
dessutom användas till forskning efter godkännande av en etisk prövningsnämnd. Om du 
inte vill att provet ska sparas för framtiden kan du säga det till barnmorskan som tar 
provet, då förstörs det sedan.  

Uppgifter om din cellprovtagning och eventuella cellförändringar brukar ingå i 
sammanhållen journalföring. Det innebär att vårdpersonal som deltar i din vård med 
cellprover och cellförändringar får rätt att ta del av och hantera dessa uppgifter utan att 
fråga dig varje gång. Det kan vara särskilt viktigt om du flyttar någon gång. Om du inte 
vill ingå i sammanhållen journalföring ska du meddela provtagaren detta. 

Uppgifter om provtagning sparas också i kvalitetsregister som används för att förbättra 
vården. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas till det kan du begära att de  
tas bort. 

 

 

Läs mer på webben 

Om cellprov cellförändringar och HPV 
• 1177.se/cellprov  
• 1177.se/cellforandringar 
• 1177.se/HPV 

Om sammanhållen journalföring, kvalitetsregister och biobank 
• cancercentrum.se/samjo-cellprov 
• 1177.se/kvalitetsregister  
• biobanksverige.se 
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