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REKVIRENT

Navn lege

Avd. sykehus/
Legesenter

Adresse/Telefon

HPR-nummer

Årsak til prøvetaking fra cervix: Screening    Oppfølging    eller Symptomer    

Postmenopausal blødning     Postkoital blødning    Intermenstruell blødning    Blodig utflod    Blødning under graviditet   

Klinisk problemstilling:
 
 
 
Tidligere funn: Relevant cyt./hist./HPV:

Utseende på portio: Normal    Erosjon/erytroplaki    Mosaikk/punktasjoner    Leukoplaki 

GYNEKOLOGISK MATERIALE TIDLIGERE GYNEKOLOGISK BEHANDLING OPPLYSNINGER:

 Cervix: Væskebasert prøve  El.Koag./Kryo/Laser   Siste menstruasjon 1. dag  Dato  

 Cervix: Konvensjonelt utstryk  Konisering/Cervixamputasjon   Gravid  

 Vagina   Supravaginal uterus amputasjon   Post partum              Fødte dato  

 Vulva   Hysterektomi   Kopperspiral    Hormonspiral 

   Cytostatikabehandling   P-pille    Minipille 

   Strålebehandling   P-stav    P-ring    P-plaster 

 Cytologisk vurdering   Annet:   Menopause inntrått              Når  

 Hpv-test   Behandlet når (mnd/år)   Vagitorier/Hormoner:   

CYTOLOGISK VURDERING         T83000: Cervix, P31115: væskebasert prøve

 M09010 Materialet er uegnet til diagnostikk 

 M00100 Normal morfologi 

 M00110 Normale/benigne celler, men mangler endocervikalt  
      sylinderepitel eller metaplastisk epitel 

 M00120 Normale/benigne celler, men forurenset - se beskrivelse  

 M69100 ASC-US Irregulære plateepitelceller med forandringer  

      av usikker betydning 

 M69701 LSIL Lavgradig skvamøs intraepitelial lesjon 

 M807A1 ASC-H Irregulære plateepitelceller med forandringer  

      som kan gi mistanke om høygradig lesjon  

 M80752 HSIL Høygradig skvamøs intraepitelial lesjon 

 M80703 Plateepitelkarsinom 

 M814A1 AGUS Irregulært sylinder/kjertelepitel av  

      usikker opprinnelse og/eller signifikans 

 M814A2 ACIS Grov dysplasi i sylinderepitel/ Adenokarsinoma in situ

 M81403 Adenokarsinom – en malign infiltrerende tumor  

      bestående av endocervikale celler 

 M80103 Karsinom

 M80006 Metastase fra malign uklassifiserbar tumor  

 M80009 Malign tumor, usikker primær eller metastase 

RÅD OM PRØVETAKING FOR Å UNNGÅ Å FÅ UEGNET PRØVE:

1. Ikke forurens prøven med mye blod, slim eller eksplorasjonskrem
BLOD:  Unngå blod ved å dreie Cervex-Brush Combi (grønt skaft) maks TO ganger i livmormunnen og ta børsten raskt ut.  
 Cytobrush skal dreies inntil en halv omdreining før den tas raskt ut. 
SLIM:  Dersom rikelig slim på portio, tørk dette forsiktig av før prøvetaking.
EKSPLORASJONSKREM:  Unngå eksplorasjonskrem på tuppen av spekelet og ikke bruk eksplorasjonskrem som inneholder Carbomer.

2. Unngå at cellematerialet klistrer seg fast til børsten
Overfør cellematerialet umiddelbart til fikseringsvæsken i ThinPrep Pap Test prøvebeholder. La aldri børsten stå i væsken før stapping/omrøring!
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ANNET CYTOLOGISK MATERIALE

 Bronkialutstryk  Finnålsaspirasjon fra 

 Pleuravæske  Uri: Spontan  ved cystoskopi  

 Peritoneal skyllevæske   Ascites    Spinalvæske   Annet materiale

Antall utstryk/væsker:  FIKSERT  UFIKSERT

Telefon:                                   Rekvirerende lege:                                                                                              PRØVEDATO:

PASIENTDATA
 
Fødselsnr. (11 siffer) 

Etternavn

Fornavn

Bostedets postnr. 
Innlagt

Trygdekontor    Ja  Nei    
                                                        

Bestilling av prøvetakingsutstyr og info: https://stolav.no/fag-og-forskning/lab

Rekvirentnummer
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Cytologisk prøvetaking:
 
Retningslinjer for cytologisk prøvetaking fås ved henvendelse til laboratoriet.
 
Informasjon fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft:
 
Algoritme for oppfølging av positive prøver finnes på Kreftregisterets nettside:
https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/Helsepersonell/ 
screeningstrategi-og-nasjonale-retningslinjer/HPV-i-primarscreening/
 
Reservasjon mot lagring av personopplysninger knyttet til normale funn:
 
Masseundersøkelsen registrerer opplysninger om alle celleprøver fra livmorhalsen med hjemmel i
Kreftregisterforskriften og Helseregisterloven.

Kvinner med normale prøveresultater har rett til å reservere seg mot lagring av personopplysninger knyttet til 
disse prøvene i Kreftregisteret.  
https://www.kreftregisteret.no/reservasjon

Mer informasjon finnes på: www.sjekkdeg.no

Informasjonsark med reservasjonsskjema som følger
denne remissen, skal gis kvinnen hver gang hun tar prøve.


