
Därför är du kallad till cellprovtagning
Regelbunden cellprovtagning ger ett starkt skydd mot cancer i 
livmoderhalsen. Risken minskar med mer än 90 procent. 

Alla med kvinnligt personnummer kallas från 23–64 års ålder. 
Om det senaste cellprovet togs före 64 års ålder kan du bli kallad 
upp till 70 års ålder. Om du behandlats för cellförändringar och 
ingår i en särskild kontrollgrupp fortsätter du att kallas livet ut. 

Varje provtagning är viktig för din hälsa!
Cellförändringar känns inte. Du bör därför gå på regelbundna 
kontroller. Socialstyrelsen rekommenderar att du går varje  
gång du får en kallelse. Cellprovtagningen är frivillig.

Cellförändringar som kan leda till cancer i livmoderhalsen  
orsakas oftast av ett virus, HPV (Humant papillom virus). Det är 
viktigt att lämna cellprov även om du är vaccinerad mot HPV. 
Vaccinet skyddar inte helt mot livmoderhalscancer.

Så här går undersökningen till
Du tar av dig på underkroppen. En barnmorska tar ett cellprov 
från slidan med en liten, mjuk borste. Det tar ofta bara en minut. 
Totalt tar besöket cirka 10 minuter. Vill du ha med dig någon så 
går det bra. 

Cellprovet skickas till laboratoriet och kan användas för 
att upptäcka både cellförändringar och HPV. Provsvaret  
kommer hem till dig med brev inom tre månader.

Kontakta mottagningen om du behöver längre tid eller hjälp med 
andra ärenden. Då bokar vi in ett längre besök.

Kallelse
Välkommen till gynekologisk cellprovtagning.
En tid finns bokad för dig hos en barnmorska. 

Tid: 
Plats:  

Besöket är gratis. 

Om- och avboka gärna via vår e-tjänst
www.1177.se/orebrolan/cellprov
om du inte kan komma. Om du planerar att 
inte komma, avboka din tid så att någon annan 
kan nyttja den.
Om du missat din tid ligger den kvar för 
ombokning i systemet i sex månader.

Du som inte har internet når oss via 
Telefon:  

Vill du veta mer?
Besök webbplatsen 
1177.se/cellprov
Andra språk / Other languages:

Efternamn Förnamn 
Gatuadress
XXX XX Postadress

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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Boka om din tid om:
• Tiden inte passar
• Du har mens vid provtagningen

VER
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Ta med legitimation och 
denna kallelse till 
undersökningen. Glöm inte 
att fylla i uppgifterna på 
baksidan

Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicinska kliniken, 
klinisk patologi och genetik, 701 85 Örebro

jgo008
Markering

jgo008
Markering

jgo008
Markering

jgo008
Markering

jgo008
Markering

jgo008
Markering

jgo008
Markering



Ta med denna remiss till provtagningen.  Vänligen fyll i uppgifterna nedan innan 
besöket, de är  viktiga för  bedömningen av ditt prov.

Senaste mens (YYMMDD) ________________________________
Kommit i klimakteriet

Hormonbehandling

Klimakteriebehandling
Hormonellt preventivmedel, t ex p-piller, p-stav, p-spruta 

Spiral, om ja vilken typ
  Hormon 
 Koppar

_________________________________________________________________________________
Fylls i av barnmorska

Provtagningsdatum (YYMMDD)________________________________

Biobank
Inskickandet av denna remiss bekräftar att patienten (alt. vårdnadshavare/närstående) har fått information om, och 
samtycker till, att provet och tillhörande personuppgifter sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet.

Nej, patienten samtycker inte till att provet sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet.

Placering 
Remissetikett

Placering etikett 
Vårdenhet

Personnummer 
Streckkod personnummer 

Namn

Placering etikett 
Provtagare

Gravid, graviditetsvecka   _________________________________ 
Fött barn senaste 12 mån (YYMMDD)_______________________
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