
Slik kan dere bidra i #sjekkdeg-kampanjen  
Livmorhalskreft er en kreftform vi langt på vei kan utrydde.  
Skal vi få til det, må enda flere kvinner mellom 25 og 69 år ta livmorhalsprøve.  
7 av 10 kvinner følger Livmorhalsprogrammet. 3 av 10 gjør det ikke.  

Hovedbudskapet i #sjekkdeg-kampanjen er enkelt og tydelig:  
Når kvinner får påminnelse fra Kreftregisteret, skal de ringe legen og bestille time til livmorhalsprøve.  

 

Vi ønsker å nå alle kvinner i målgruppen, og spesielt de 3 av 10  
som ikke sjekker seg regelmessig 

• 1 av 10 har aldri sjekket seg eller ikke gjort det på over 10 år. 

• 1 av 10 av dem som dør av livmorhalskreft har ikke gått til legen når hun har fått påminnelse. 

• Hvert år blir det tatt ca 400 000 livmorhalsprøver i Norge.  
Fastlegen har en viktig rolle i dette arbeidet.  

• Nesten 200 000 kvinner sjekker seg aldri eller veldig sjelden. 

 

Spør kvinnen om hun har tatt livmorhalsprøven 

Fastlegen er ofte den som kjenner pasienten best med regelmessig kontakt og oppdatert journal. 
Vi oppfordrer til raskt å spørre om når hun sist hun tok prøven, også når hun er der for andre 
problemstillinger. Ikke ta for gitt at hun tar prøven andre steder om den ikke blir tatt hos deg. 
Tilgjengelighet og trygghet hos legen er et godt utgangspunkt for mange kvinner for å få gjennomført 
prøven.  
 
• Bruk “Spør meg om livmorhalsprøven”-button. Vis at du inviterer til prat om at det er trygt  

og enkelt å ta prøven, og at du kan hjelpe henne med det.

• Legg «sjekkdeg-kortet» på disken/venterommet. Kvinner som har særlige utfordringer  
kan krysse av for det, så dere kan ta hensyn til dette i samtalen.

• Heng opp #sjekkdeg-ballonger i en periode. Gjør det synlig at dere er opptatt av livmorhalsprøven. 

Vil dere arrangere #sjekkdeg-dag/kveld? 
Se sjekkliste på neste side. 



Sjekkliste med tips for et vellykket #sjekkdeg-arrangement  

For legekontor, gynekologiske avdelinger eller andre som vil ha sjekketilbud:  

Finn den formen som er mulig hos dere: 

• Drop-in eller timebestilling. 
• Dag- eller kveldstid. 
• Kostnader ved undersøkelse og testutstyr. For noen kvinner avhenger deltagelse  

av om undersøkelsen er gratis eller de må betale egenandel.

Eventuelle sjekketilbud bør skje i samarbeid med fastlege, og prøvesvar må følges opp  
på vanlig måte. Ha en god plan for oppfølging av pasienten ved unormale prøver. 

Sørg for at de som tar livmorhalsprøven er godt vant med å ta prøven. Poenggivende  
kurs om hvordan ta gode prøver finnes på Legeforeningens nettside.  

Gjør kampanjen synlig, så den blir en påminnelse for alle – også for dem som ikke  
får tatt prøven på dette arrangementet.   

Sjekketilbudet bør tilbys særlig utsatte grupper, primært dem som ikke har tatt prøven
på fem år eller mer.    

Dette er viktig å få frem: 

• Tidsrommet sjekketilbudet gjelder.  
• Tilbudet gjelder livmorhalsprøve, ikke ultralyd. 
• Hvis du ikke får time i dette arrangementet, bestill time hos fastlegen en annen dag.  
• Hvis du har symptomer som blødninger eller kraftig utflod skal du ikke bestille time her,  

men kontakte legen din. 
• Tilbudet gjelder dem som ikke har tatt livmorhalsprøven på fem år eller mer. 

 Her finnes informasjonsmateriell:   

• Last ned eller bestill #sjekkdegmateriell på kreftforeningen.no/brosjyrer
• På kampanjesiden kreftforeningen.no/sjekkdeg finnes fakta, ofte stilte spørsmål om 

livmorhalsprøven og personlige historier.  
• Tekstplakater og flere korte filmer på flere språk 
• Informasjon om Livmorhalsprogrammet på Kreftregisterets side: www.sjekkdeg.no

 
Vi håper mange vil delta i kampanjen! Tusen takk for deres viktige innsats. 

Kreftforeningen, Kreftregisteret/Livmorhalsprogrammet, Sanitetskvinnene,  
Norsk forening for allmennmedisin og Gynkreftforeningen står sammen om kampanjen.

Dette er et tilbud til deg som ikke har tatt 
livmorhalsprøve på 5 år eller mer  

Er du mellom 25 og 69 år? 
Da er du velkommen til å bestille 

en celleprøve av livmorhalsen

OBS. Hvis du har symptomer som blødninger eller unormale smerter eller utflod,  
skal du ikke bestille time her, men hos din egen fastlege.

https://kreftforeningen.no/brosjyrer/#forebygge-kreft
https://kreftforeningen.no/sjekkdeg/
https://kreftforeningen.no/forebygging/screening-og-masseundersokelser/livmorhalsprogrammet/sporsmal-og-svar-om-livmorhalsprove-og-hpv/
https://kreftforeningen.no/forebygging/screening-og-masseundersokelser/livmorhalsprogrammet/sporsmal-og-svar-om-livmorhalsprove-og-hpv/
https://kreftforeningen.no/om-oss/presse/pressebilder-og-plakater-for-sjekkdeg/
https://www.kreftregisteret.no/sjekkdeg/
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Skriv inn sted, dato og møtetidspunkt her

Dette er et tilbud til deg som ikke har tatt 
livmorhalsprøve på 5 år eller mer  

Er du mellom 25 og 69 år? 
Da er du velkommen til å bestille 

en celleprøve av livmorhalsen

OBS. Hvis du har symptomer som blødninger eller unormale smerter eller utflod,  
skal du ikke bestille time her, men hos din egen fastlege.


