Informasjon om
reservasjonsrett

Til deg som er henvist til utredning av celleforandringer i livmorhalsen
Uttak av vevsprøve
For å avklare mistanke om forstadier til kreft eller kreft på livmorhalsen, vil det bli
tatt en vevsprøve fra livmorhalsen din. Prøven sendes til et patologilaboratorium hvor
celleforandringene granskes.
Prøvemateriale med HPV blir lagret i biobank
Dersom det påvises forstadier til kreft eller kreft i vevsprøven, kan prøven bli sendt videre
til det nasjonale referanselaboratoriet for HPV, for å teste om det er humant papillomavirus
(HPV) i prøven. Hvis det blir påvist HPV, vil resultatet bli registrert i Meldingssystem for
smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. En liten del av prøvematerialet blir
lagret i en biobank tilknyttet MSIS. Registrering av opplysninger i MSIS og lagring av vevsprøve
er regulert i MSIS-forskriften.
Hvorfor lagres prøven i biobank?
Lagring i biobank er viktig fordi nye og bedre analysemetoder kan gi oss mer nøyaktige svar i
fremtiden. Prøver som ikke inneholder HPV vil ikke bli lagret i biobanken.
Du kan reservere deg
Dersom du ikke ønsker at det skal lagres prøvemateriale fra deg i biobanken, kan du gi oss
beskjed om dette. Du kan gi oss beskjed om at du vil reservere deg mot slik lagring nå eller
på et senere tidspunkt. Dersom du reserverer deg, vil prøven i biobanken bli destruert.
Reservasjonene lagres slik at eventuelt prøvemateriale som mottas i fremtiden også destrueres
etter analyse.

Om HPV-infeksjon og kreft i livmorhalsen
De aller fleste celleforandringer og krefttyper i livmorhalsen forårsakes av HPV. I 2009 ble derfor
vaksine mot HPV innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.
Hittil er det påvist flere enn 200 ulike eksisterende HPV-typer. Omkring 15 av disse kan forårsake
celleforandringer og kreft. Referanselaboratoriet HPV-tester prøver fra livmorhalsen for å følge med
på endringer i forekomsten av ulike HPV-typer i befolkningen. Testresultatene brukes til å vurdere
hvilken effekt vaksinen har mot de ulike HPV-typene.
Resultatene er bare av interesse på befolkningsnivå, og vil ikke ha betydning for din behandling. Du
vil derfor ikke motta noe svar på resultatet når din prøve er testet. Ved publisering i rapporter og
vitenskapelige tidsskrifter vil det ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner.
Du kan lese mer om HPV og vaksine på www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/
Reservasjonsskjema
Hvis du ønsker å reservere deg må du fylle ut skjemaet nedenfor og sende det til:
Folkehelseinstituttet, MSIS
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Jeg ønsker ikke at materiale fra min vevsprøve lagres i biobank for MSIS HPV.
Navn (blokkbokstaver):________________________________________________
Fødselsnummer (11 sifre): _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________
Postadresse: ________________________________________________________
Telefon/mobil: _______________________________________________________
Dato:___________________ Underskrift:__________________________________

