
 

        

 

Centrum för Cervixcancerprevention 

Provsvar HPV-provtagning   
För  att  ta del  av ditt  provsvar  från  HPV-analysen  kan  du  logga  in  med  BankID på: 
https://selfsampling.kiehealth.se/profile 

Vad betyder mitt provsvar? 

NEGATIVT 
Inget  HPV-virus  påvisades i provet. HPV-negativa  kvinnor  har låg  risk. Du  kommer  att  bli  kallad  
inom den vanliga screeningen för cellprovtagning om några år. 

HPV16  
HPV16  påvisades  i provet. Det  innebär  en vis s risk  för  livmoderhalscancer, men  endast  för  en  
liten d el  av de kvinnor  som har  det  och  endast  efter  en myc ket  lång tid, oftast  flera decennier. 
Du  kommer  att  bli  kallad  till omprov.  

HPV18  
HPV18  påvisades  i provet. Det  innebär  en vis s risk  för  livmoderhalscancer, men  endast  för  en  
liten d el  av de kvinnor  som har  det  och  endast  efter  en myc ket  lång tid, oftast  flera decennier. 
Du  kommer  att  bli  kallad t ill omprov.  

HPV45 
HPV45  påvisades  i provet. Det  innebär  en vis s risk  för  livmoderhalscancer, men  endast  för  en  
liten d el  av de kvinnor  som har  det  och  endast  efter  en myc ket  lång tid, oftast  flera decennier. 
Du  kommer  att  bli  kallad t ill omprov.  

ÖVRIGT HPV  AV VACCINTYP  
HPV  av övrig  vaccintyp  påvisades i provet. Övrigt  HPV  av vaccintyp  har lägre  risk  än  de  HPV-
virus som  främst  associerar med  livmoderhalscancer. Du  kommer  att  bli  kallad t ill omprov.  

ÖVRIGT HPV  
HPV  av övrig  typ  påvisades i provet.  Övrigt  HPV  har lägre  risk  än  de HPV-virus som  främst  
associerar  med  livmoderhalscancer  och  föranleder vanligen  ingen  åtgärd. Blir du  kallad t ill 
rutinmässig screening från  din  region  är det alltid  viktigt  att  du  hörsammar  kallelsen  och  testar 
dig.  

INVALID  
Provet  var otillräckligt  och  behöver  tas  om. Vi kommer att  skicka ett nytt  HPV-prov  till  dig.  

Resultat ej tillgängligt  
Ditt  prov har ännu  inte  hunnit  att  analyseras. V i ber  dig  logga in  igen  lite senare. Räkna  med att 
analysen t ar  ca 4-8 veckor från  att  du  skickat  in  ditt  HPV-prov  till  dess  att  du  kan  logga in  och  se 
ditt  provsvar.  
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