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Fler erbjudanden om cellprovskontroll ska förhindra livmoderhalscancer
Var tredje dag dör en kvinna i livmoderhalscancer i Sverige. Att göra gynekologiskt
cellprovskontroll är det bästa sättet att skydda sig mot cancerformen. Det uppmärksammar
Landstinget Sörmland särskilt under cellprovsveckan som startar på måndag 15 maj.
Alla kvinnor i Sverige mellan 23-60 år får regelbundet inbjudan till gynekologisk
cellprovskontroll, även de som är vaccinerade mot HPV-virus. Tyvärr uteblir nästan var femte
kvinna från sin förbokade tid. I åldersgruppen 23-25 år har andelen som tar sitt cellprov minskat
från 95 procent 2015 till 75 procent under 2016.
Länets kvinnokliniker har nu bättre möjlighet att fånga upp dessa personer i samband med andra
besök, exempelvis när de bokar tid för preventivmedelsrådgivning, graviditet eller vanlig
gynekologisk kontroll. I början av 2017 anslöt sig Landstinget Sörmland till det nationella
kvalitetsregistret för livmoderhalscancerprevention där personalen snabbt och enkelt kan se
senaste datum för cellprov.
– Vi tar för vana att alltid fråga våra besökare om cellprov, även om det inte är därför de har bokat
tid hos oss. Om de har missat senaste provtagningen erbjuder vi ett prov direkt på plats, säger
Ann-Sofi Almqvist, samordningsbarnmorska i landstinget.
Cellförändringar i livmoderhalsen känns inte men kan utvecklas till cancer om de inte upptäcks i
tid. Att ta sitt cellprov är det bästa skyddet mot cancerformen.
– Hos de som går och tar sitt cellprov regelbundet kan vi upptäcka tidiga förändringar, långt innan
det har utvecklats till cancer. Därför önskar vi att alla kvinnor gör undersökningen varje gång de
blir kallade, även om de är vaccinerade mot HPV-viruset, säger Ann-Sofi Almqvist.
I Sverige har sjukdomen minskat kraftigt tack vare att relativt många kvinnor deltar i
cellprovskontroller. Ändå får cirka 450 kvinnor i landet livmoderhalscancer varje år. De flesta
som får livmoderhalscancer har inte tagit cellprov regelbundet.
Fakta
Cellprovsveckan pågår mellan 15-21 maj
Att ta sitt cellprov är gratis, gör inte ont och tar bara några minuter.
I Sörmland tar cirka 82 procent av de kallade sitt gynekologiska cellprov. Landstingets mål är att
90 procent av alla som blir kallade tar sitt cellprov.
Livmoderhalscancer kan förebyggas genom att vaccinera sig mot HPV. Även om man är
vaccinerad ska man ta cellprov regelbundet.
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