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Forespørsel om å delta i forskning på humant papillomavirus (HPV)  
 
Denne invitasjonen blir sendt ut til et tilfeldig utvalg unge menn som blir 21 år i 2020. Sammen 
med invitasjonen har du mottatt en informasjonsbrosjyre, en samtykkeerklæring og en 
svarkonvolutt. 

 
Siden høsten 2018 har gutter på 7. trinn fått, på lik linje med jenter, tilbud om HPV-vaksine. Vi 
ønsker å undersøke hvor vanlig HPV-infeksjon er blant menn. Denne kunnskapen vil senere 
kunne brukes til å studere endringer i forekomst av HPV i urinprøver hos menn som er vaksinerte 
mot HPV. Deltakelse i undersøkelsen innebærer at du avgir en urinprøve og returnerer den til 
Folkehelseinstituttet som er ansvarlig for innsamling og oppbevaring av prøvene.  
 
Deltakelse er frivillig. Dersom du velger å delta vil du bidra til å skaffe verdifull informasjon om 
forekomst av HPV og betydning av HPV-vaksinasjon hos menn i Norge. Du kan delta uavhengig 
av om du har tatt HPV-vaksine eller ikke. 
 
I den vedlagte brosjyren finner du mer informasjon om HPV, om bakgrunnen for undersøkelsen 
og om hva det innebærer å delta. Før du tar stilling til om du ønsker å avgi en urinprøve til bruk i 
forskning på HPV blant unge menn, ber vi deg lese grundig gjennom informasjonsbrosjyren.  
 
Deltakelse innebærer:  
 

1. At du undertegner samtykkeerklæringen og sender den i vedlagte svarkonvolutt. 
2. Når Folkehelseinstituttet har mottatt ditt samtykke vil du få tilsendt utstyr til en urinprøve. 

Sammen med prøvetakingsutstyret vil det ligge en nøyaktig beskrivelse av hvordan 
urinprøven skal tas. Urinprøven returneres deretter til Folkehelseinstituttet. 

 
Som en liten takk for at du vil bidra til forskning vil du motta to kinobilletter. Kinobillettene blir 
sendt elektronisk på sms, eller i form av et gavekort i posten som kan løses inn i to kinobilletter. 
 
Mer informasjon om undersøkelsen finner du på vår nettside: http://www.fhi.no/hpv-oppfolging 
 
 

Vennlig hilsen 
 

Lill Trogstad                                                                              

 
       

Prosjektleder, Folkehelseinstituttet                                           
             
 

Har du spørsmål? Kontakt Jeanette Stålcrantz på e-post: hpv-vaksine@fhi.no 
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