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Test for human papillomavirus (HPV)
på cervixcytologisk materiale i forbindelse med screening 

mod livmoderhalskræft i Region Nordjylland

•Kvinder på 60 år og derover screenes primært med HPV- DNAtest (der skal ikke laves 
samtidig udstrygning)

•Kvinder der er koniserede skal ved efterfølgende cytologiske kontrol have lavet HPV-
DNAtest (der skal ikke laves samtidig udstrygning)

•Kvinder med forandringen ASCUS eller LSIL skal ved efterfølgende cytologiske kontrol 
have lavet HPV-RNAtest. (der skal ikke laves samtidig udstrygning)

Der vil for de to nederste kategorier sammen med svar på cervixcytologi være anført, om 
kvinden ved kontrol anbefales at få udført HPV-test. 

Se nedenstående vejledning i prøvetagning til ovennævnte.

                 

      

        
                              
       

                 

Skru låget helt fast på beholderen, så væsken ikke løber ud under transporten

Mærk beholderen med patientens navn og CPR-nr. 

Materialet sendes til Patologisk Institut, Aalborg Sygehus. 

Cervex-BrushCombi børsten føres ind i cervikalkanalen indtil børsten formes 
mod cervix

Drej børsten med et let vedholdende tryk 2 fulde omgange med uret for at opnå 
tilstrækkeligt materiale til diagnostik 

Bemærk:
1) Hvis børsten drejes mod uret "falder" cellerne af børstehårene
2) For at undgå blødning skal børsten ikke drejes mere end 2 fulde 

omgange

Børstehovedet anbringes straks i beholderen mærket SurePath med 
fikseringsvæske                                               

Børstehovedet adskilles fra håndtaget ved at trykke tommelfingeren mod ryggen 
af børsten 

Bemærk: 
1) Undgå berøring af børstehårene
2) Undgå væskespild fra beholderen, da hele væskemængden er 

afgørende for udførelse af den efterfølgende analyse



I webreq registreres beholderen ved at markere feltet HPV-test under indikation eller der 
noteres i Klinisk info-felt, at der er sendt materiale til HPV-test.

Materialet sendes til Patologisk Institut, Aalborg Sygehus. I Region Nordjylland anvendes 
NorChip’s RNA-test og DNA-test fra Roche.

Medsendt kombibørste og beholder med fiksativ (SurePath)

Eventuelle spørgsmål vedr. forsendelse kan stilles til cytobioanalytiker Mai-Brit Lanng 
cytobioanalytiker Signe Larsen tlf. 99321641.

Med venlig hilsen
Den Regionale styregruppe for livmoderhalskræftscreening
Region Nordjylland
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