
Informasjon om reservasjonsrett ved celleprøvetaking fra cervix
Endring i Helseregisterloven fra 1.1.14

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Stortinget har vedtatt en endring i Helseregisterloven som retter seg mot screeningprogrammene mot kre� . Endringen 
innebærer at kravet om samtykke til lagring av personopplysninger ved negative funn i Masseundersøkelsen erstattes 
med en reservasjonsrett fra 1.1.2014. For at reservasjonsretten skal være reell, er Kre� registeret avhengig av at du som 
prøvetaker informerer kvinnene om denne retten.

Hva innebærer denne endringen i helseregisterloven for deg som prøvetaker:
Informasjon til kvinnen ved prøvetaking fra cervix:
Du skal ikke lenger spørre om kvinnens samtykke, men isteden informere henne om at hun har rett til å reservere seg 
mot permanent lagring av personopplysninger knyttet til negative funn i Masseundersøkelsen. Det er viktig at du sam-
tidig informerer henne om at en reservasjon har den konsekvens at Masseundersøkelsen ikke vil kunne sende henne 
påminnelsesbrev. Hun vil derfor selv måtte huske å ta celleprøve dersom hun ønsker det.

Ny cytologiremisse med informasjonsskriv til kvinnen:
Informasjon om reservasjonsretten fremgår av påminnelsesbrevene, informasjonsbrevet som sendes kvinner det året de 
fyller 25, og er også lagt ut på vår nettside. Men, for at informasjonen skal nå frem til alle kvinner, er det viktig at du i 
tillegg informerer alle kvinner som kommer til celleprøve. For at dette skal være enklest mulig, har Masseundersøkelsen 
kontaktet leverandører av journalsystemer og bedt dem legge inn et nytt informasjonsskriv som ark nummer to i remis-
sen (se vedlegg). Vi ber derfor om at du oppdaterer ditt journalsystem dersom du benytter integrerte remisser. Benytter du 
trykte remisser, skal du få tilsendt disse fra laboratoriet som du sender celleprøver til. Vær oppmerksom på at ikke alle vil 
ha dette på plass innen 1.1.2014. Informasjonsarket kan derfor også skrives ut fra www.kre� registeret.no/livmorhals.

For å sikre at reservasjonsretten er reell, er vi avhengig av at du sørger for at informasjonsskrivet leveres kvinnen personlig hver 
gang det tas en celleprøve fra livmorhalsen. For å nå alle kvinner i målgruppen, vil dette være aktuelt i en 3 års periode.

Vi takker for at du bidrar til at kvinnene får nødvendig informasjon og at vi sammen jobber for å redusere forekomsten 
av livmorhalskre�  i Norge.

Ytterligere informasjonsmateriell � nnes på: www.kre� registeret.no/livmorhals.

Med vennlig hilsen

Giske Ursin                  Stefan Lönnberg  
Direktør     Leder Masseundersøkelsen mot livmorhalskre� 

Vedlegg:
Informasjonsark med reservasjonsskjema til kvinnen som vil bli et vedlegg til cytologiremissen
Plakat med informasjon til kvinnene som kan henges opp på legekontoret.


