This is a letter with your cervical cancer screening results. More information: www.cervicalscreening.fi

RESULTAT AV SCREENING FÖR LIVMODERHALSCANCER
Vi hittade en cellförändring i ditt prov. Den behöver undersökas närmare.
De flesta förändringar som behöver undersökas närmare är ofarliga och
läker spontant. Syftet med undersökningen är att hitta ett eventuellt
förstadium till cancer så att vi vid behov kan behandla detta för att du
inte ska drabbas av cancer i ett senare skede.
REMISS TILL EN FORTSATT UNDERSÖKNING
Du får en remiss till en undersökning av livmoderhalsen (kolposkopi) på ditt regionala
sjukhus. Sjukhuset kommer att informera dig om när och var undersökningen äger rum.
Du behöver alltså inte boka någon tid själv. Väntetiden varierar från några veckor till ungefär
ett halvår. I de flesta fall, inklusive svåra fall, tar det många år innan ett förstadium till cancer
utvecklas till cancer. Undersökningen är därför oftast inte brådskande. Ordinarie poliklinikavgift ska betalas i samband med besöket.
UNDERSÖKNINGEN
En livmoderhalsundersökning d.v.s. kolposkopi går ut på att man undersöker livmodern och
livmoderhalsen med hjälp av en stark lampa och ett mikroskop. Livmoderhalsen behandlas
med en svag ättikslösning för att eventuella onormala fynd ska vara lättare att hitta.
Undersökningen tar i genomsnitt cirka 10–20 minuter och omfattar oftast provtagning för
att vi ska kunna bedöma ditt eventuella behov av vård. Du kan känna av en snabbt övergående nypning i samband med provtagningen. En del patienter upplever ingen smärta.
Du kan vid behov få lokalbedövning inför provtagningen.
EN CELLFÖRÄNDRING ÄR INTE LIKA MED CANCER
Den fortsatta undersökningen visar om din cellförändring behöver behandlas. Mindre
förändringar läker ofta spontant med tiden. Även ett förstadium till cancer kan i förekommande fall behandlas enkelt för att undvika att det utvecklas till cancer. Högst en
av tio tusen kvinnor som genomgår screening diagnosticeras i slutändan med cancer.

?

MER INFORMATION OM SCREENINGEN OCH OM LIVMODERHALSCANCER
www.livmoderhalsscreening.fi
www.alltomcancer.fi
Screeningsuppgifterna införs i journalhandlingarna, som är sekretessbelagda.
Adresskälla: Befolkningsdatasystemet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 123, 00531 Helsingfors

