
Viktig informasjon til deg som har tatt en celleprøve fra livmorhalsen

Hva skjer med min celleprøve?
Celleprøven sendes til et laboratorium som undersøker prøven. Resultatet sendes til legen din som har 
ansvaret for å informere deg. Kopi av svaret sendes til Masseundersøkelsen. Det biologiske prøvematerialet 
oppbevares i laboratoriet.

Hva er fordelene med at en kopi av svaret registreres i Masseundersøkelsen?
• Du kan få påminnelsesbrev om å ta celleprøve når det er tre år siden sist
• Du kan få påminnelsesbrev ved manglende kontrollprøve etter unormale resultater
• Du og din lege kan få brev om manglende oppfølging av alvorlige celleforandringer
• Registrering og påminnelsesbrev er nødvendig for effektivt å forebygge livmorhalskreft
• Det er mulig å kvalitetssikre Masseundersøkelsen som et helhetlig helsetilbud som dekker prøvetaking, 

laboratorieanalyse, og eventuell videre utredning, behandling og oppfølging
• Det er mulig å evaluere og videreutvikle programmet slik at dødelighet og forekomst av livmorhalskreft 

også i fremtiden holdes så lavt som mulig blant norske kvinner
Kun spesielt autorisert personell har tilgang til opplysningene om deg, og all håndtering er underlagt strenge 
regler om taushetsplikt. 

Ønsker du ikke brev med påminnelser om å ta celleprøve fra Masseundersøkelsen?
Du kan reservere deg mot brev med påminnelse permanent eller for en periode. Reservasjon mot brev kan 
når som helst oppheves. Fyll ut skjema på baksiden og send det i posten til Masseundersøkelsen, send oss en 
e-post eller logg deg inn på www.kreftregisteret.no/reservasjon. 
Vi ber om at du ikke sender oss helseopplysninger på e-post.

Retten til reservasjon mot lagring av personopplysninger knyttet til normale prøveresultater
Masseundersøkelsen registrerer alle celleprøver fra livmorhalsen. Du kan ikke reservere deg mot lagring 
av unormale prøver. Derimot kan du reservere deg mot at Masseundersøkelsen lagrer personopplysninger 
knyttet til normale prøveresultater permanent. Reservasjonen medfører at informasjon om dine tidligere og 
eventuelle framtidige undersøkelser slettes og at Masseundersøkelsen ikke lenger kan sende deg påminnelsesbrev. 
Reservasjoner mot lagring av personopplysninger kan når som helst oppheves, men det vil da ikke være 
mulig for Masseundersøkelsen å finne tilbake til opplysninger om tidligere prøveresultater.  
 
Du kan reservere deg / oppheve din reservasjon på følgende måter:
• elektronisk ved å logge deg inn på www.kreftregisteret.no/reservasjon, eller
• ved å fylle ut skjemaet som du finner på baksiden av dette informasjonsarket og sende det i posten til 

Kreftregisteret

Reservasjon eller oppheving av reservasjon mot lagring av personopplysninger knyttet til normale prøveresultater, kan 
ikke gjøres per telefon eller e-post.

Kreftregisteret, Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft
Postboks 5313, Majorstuen
0304 Oslo
livmorhals@kreftregisteret.no

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (Masseundersøkelsen)

 
Du kan lese mer om Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft på nettsiden: www.kreftregisteret.no/livmorhals



Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft
Skjema for deg som ønsker å reservere deg eller oppheve tidligere reservasjoner

Alle felt må fylles ut:
Navn: Fødselsnummer:

Adresse:

Postnummer: Poststed:

Underskrift:

Sendes til:
Kreftregisteret, Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft
Postboks 5313 Majorstuen 
0304 Oslo

Registrering av personopplysninger ved normale funn
Jeg reserverer meg mot registrering av personopplysninger ved normale funn  
Reservasjonen medfører at informasjon om tidligere og eventuelle framtidige undersøkelser slettes. Jeg er 
inneforstått med at Masseundersøkelsen ikke lenger vil kunne sende meg påminnelsesbrev.

 
Jeg opphever min tidligere reservasjon mot registrering av personopplysninger ved normale funn

Påminnelsesbrev

Jeg har ikke behov for / ønsker ikke brev med påminnelse, med permanent virkning.

Jeg ønsker ikke brev med påminnelse for en periode fra dato:  til dato:

 
Jeg ønsker igjen å motta brev med påminnelse om å ta celleprøve
Dette forutsetter at jeg ikke har reservert meg mot registrering


