This is an invitation letter for cervical cancer screening. More information: www.cervicalscreening.fi
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SCREENINGEN ÄR AVGIFTSFRI

?

VAD ÄR DET FRÅGA OM?
Du har i år en möjlighet att delta i screeningen av livmoderhalscancer, som arrangeras
av din hemkommun. Till screeningen kallas alla kvinnor i åldern 30–60 år med
fem års mellanrum. Livmoderhalscancer utvecklas i allmänhet långsamt via
olika förstadier. Med hjälp av screeningsprovet kan man konstatera
och behandla förstadier till cancer redan i ett så tidigt skede att
ingen cancer hinner utvecklas.
VAD HÄNDER UNDER SCREENINGSBESÖKET?
Under screeningsbesöket tas ett cellprov från livmoderhalsen (ett papa- eller HPV-prov). Cellprovet tas helst inte
under menstruationen, men annan blödning eller flytning
är inte ett hinder för provtagningen. Du kan delta i provtagningen även om du är gravid, ammar eller fått livmodern
bortopererad.

OMBOKNING
AV TIDEN

tel.
telefon tid
webbadress
e-post

HUR FÅR JAG RESULTATET?
Provresultatet sänds till dig personligen per post. Om det förekommer avvikelser
i provet, får du en kallelse till fortsatta undersökningar per post eller telefon.

Välkommen till screeningen! Mer information livmoderhalsscreening.fi
Screeningsuppgifterna införs i journalhandlingarna, som är sekretessbelagda.
Adresskälla: Befolkningsdatasystemet, Befolkningsregistercentralen, PB 70, 00582 Helsingfors

VAD?
Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor. I Finland
konstateras numera ca 150 nya fall av livmoderhalscancer per år. Denna cancer utvecklas
under loppet av många år via förstadier, när celler i livmoderhalsens slemhinna blir
elakartade. Symptom kan vara exempelvis blodblandade flytningar eller blödningar mellan
menstruationerna eller under samlag, men i allmänhet ger denna cancer inga symptom.
Den viktigaste enskilda orsaken till uppkomsten av livmoderhalscancer är en långvarig
infektion med humant papillomvirus, HPV. HPV är en huvudsakligen sexuellt överförd
infektion, som är mycket vanlig och som i allmänhet läker av sig själv. Hos en del
personer blir infektionen dock långvarig, och de cellförändringar infektionen då orsakar
kan utvecklas till cancer.
VARFÖR?
Förstadier till livmoderhalscancer kan upptäckas med hjälp av screening och behandlas
innan de utvecklas till cancer. Största delen av fallen av livmoderhalscancer konstateras
hos kvinnor som inte deltagit i screeningar. Det lönar sig alltid att delta i screeningen,
även om motsvarande undersökning skulle ha gjorts annanstans nyligen.
Screeningsbesöket är avgiftsfritt!
FÖR VEM?
Alla finska kvinnor kallas till screening för förebyggande av livmoderhalscancer med fem
års mellanrum. Den första kallelsen skickas i allmänhet till 30-åriga kvinnor och den sista
till 60-åriga kvinnor. Det skulle alltså vara viktigt att varje kvinna deltog i screeningen.
Kvinnor i alla åldrar kan insjukna i denna sjukdom, oberoende av hur sexuellt aktiva de är,
vilken preventivmetod de använder eller deras sexuella inriktning. Graviditet, amning eller
bortopererad livmoder är inga hinder för deltagande i denna undersökning. Cellprovet tas
helst inte under menstruationen, eftersom provet då är svårare att tolka.
HUR?
Under screeningsbesöket tar en sköterska ett cellprov från slidan, livmodermunnen och
livmoderkanalen. Screeningsprovet består av ett cellprov dvs. ett papa- eller HPV-prov.
Provtagningen kan kännas som ett litet nyp och under ett par dagar efteråt kan det
förekomma små blödningar. Senast underscreeningsbesöket får du fylla i en blankett för
förhandsuppgifter, i vilken frågas bland annat tidpunkten för din senaste mens och
tidpunkten för den föregående provtagningen samt dess resultat.
RESULTAT?
Provresultatet sänds till dig personligen per post inom två månader
från provtagningen. För nio av tio kvinnor är svaret normalt och inga cellförändringar i livmoderhalsen har då upptäckts. Om screeningen visar
att det finns behov av fortsatta undersökningar, får du anvisningar om dessa
i svarsbrevet eller per telefon. I dessa fall är det nästan alltid fråga om endast
en lindrig förändring, som inte är cancer eller ens förstadium till cancer.

Information om screening programmet i denna brev
har producerats i Finlands Cancerregister. www.cancerregister.fi

