
Därför erbjuds du att ta provet själv
Alla med kvinnligt personnummer kallas till gynekologisk cell-
provtagning från 23–64 års ålder. Om det senaste cellprovet togs 
före 64 års ålder kan du bli kallad upp till 70 års ålder. Eftersom 
provtagningen inte kan utföras på barnmorskemottagning som 
vanligt, på grund av covid-19 pandemin, erbjuds du nu att själv ta 
prov för HPV-analys.

Så här går det till
Först behöver du beställa provtagningsmaterialet. Information 
finns på höger sida i brevet. Instruktioner, provtagningsmaterial, 
samt svarskuvert skickas till din adress. Provet skickar du in till 
laboratoriet och där analyseras det för HPV. 

Du får provsvar med brev inom 2 månader. Om provet visar att du 
har HPV kommer du att få en tid till barnmorska för cellprovtag-
ning. Prov som tas hos barnmorska kan visa både cellförändringar 
och HPV.

Varje provtagning är viktig för din hälsa!
Cellförändringar som kan leda till cancer i livmoderhalsen  
orsakas oftast av HPV. Regelbunden provtagning ger dig ett 
starkt skydd mot cancer i livmoderhalsen. Risken minskar med 
mer än 90 procent. 

Cellförändringar känns inte och är inte farliga i sig. Men de kan 
utvecklas till livmoderhalscancer om de inte upptäcks i tid. 

Det är viktigt att lämna prov även om du är vaccinerad mot HPV. 
Vaccinet skyddar inte helt mot livmoderhalscancer. 

Socialstyrelsen rekommenderar att du deltar varje gång du får 
en kallelse eller ett erbjudande. Provtagningen är frivillig.

Erbjudande om självprovtagning för HPV
Gynekologisk cellprovskontroll kan inte utföras som 
vanligt på grund av covid-19-pandemin.
Provtagningen gör du själv och provet analyseras för humant papillomvirus (HPV). Din personliga 
kod vid beställning på

Beställ provtagningsmaterial på  
https://halsokontroll.vgregion.se 
Använd din personliga kod, se 
ovan.

Kontakt  
Regionens kallelsekansli
Telefon: 010-473 39 10

Vill du veta mer?
1177 Vårdguiden: 
www.1177.se/cellprov

Andra språk / Other languages: 
www.1177.se/pap-test

Från 23 år erbjuds du screening mot livmoderhalscancer. Från 40 år erbjuds du screening med mammografi för tidig upptäckt av bröstcancer.

Provet sparas rutinmässigt i biobank och dina uppgifter i kvalitetsregister för din vård, vårdutveckling samt forskning enligt biobankslagen och patientdatalagen. 
Alla uppgifter är skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om du flyttar eller lämnar prov i en annan region än i din hemregion behöver dina uppgifter följa 
med som underlag vid nästa kallelse. Gynekologisk cellprovskontroll är en vårdprocess som använder sammanhållen journalföring så att vårdgivarna kan ta del av 
tidigare provresultat för att ge dig en bättre och säkrare vård. Vårdgivarna får ta del av dina samlade uppgifter om gynekologisk cellprovskontroll endast om det finns 
en aktuell patientrelation, om uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och behandling och om du samtycker till det. Uppgifterna gäller endast gynekologisk 
cellprovskontroll. Prata med din barnmorska, om du inte vill att provet ska sparas i biobank, eller om dina uppgifter inte ska ingå i kvalitetsregister, i sammanhål-
len journalföring eller följa med om du flyttar till en annan region. Uppgifterna kan då spärras och den kan senare hävas om du ångrar dig. För mer information se 
www.1177.se/kvalitetsregister, www.biobanksverige.se, www.cancercentrum.se/samjo-cellprov
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Övrig information:

• Om du är gravid ska du inte ta 
provet själv, kontakta istället 
barnmorskemottagningen för 
cellprovtagning.

• Om du behöver hjälp att ta 
provet, har övriga frågor 
om provtagningen eller har 
opererat bort din livmoder 
vänligen kontakta screening-
verksamheten.
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