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INFORMASJON
om screeningundersøkelse
mot tarmkreft
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Helse Sør-Øst tilbyr deg en screeningundersøkelse mot kreft i tykk- og endetarm.
140 000 kvinner og menn i Østfold, Akershus og Buskerud
inviteres til å delta.

Screeningundersøkelsen er et forprosjekt til et nasjonalt
screeningprogram mot tarmkreft. Helse- og omsorgsdepartementet
har tatt initiativet til et samarbeidsprosjekt i Helse Sør-Øst
mellom Kreftregisteret, Sykehuset Østfold, Vestre Viken og Oslo
Universitetssykehus med finansiering over statsbudsjettet.

Hvorfor screening/ masseundersøkelse mot tarmkreft?
Tarmkreft (kreft i tykk- og endetarm) er en av de vanligste
kreftformene i Norge, og den rammer kvinner og menn omtrent
like hyppig. Hvert år får omtrent 4 300 personer tarmkreft og
4 av 10 som får tarmkreft dør av sykdommen. Forekomsten har
vært økende, uten at vi vet årsaken til det. Tarmkreft gir ofte ikke
symptomer før sent i sykdomsforløpet, men det er en stor fordel å
få påvist sykdommen eller forstadier til sykdommen tidligst mulig.
Mange land har derfor innført screeningprogram mot tarmkreft på
lik linje med livmorhals- og brystkreftscreening.

Hvordan foregår dette?
Det finnes flere screeningmetoder, men det er ikke avklart hvilken
metode som er best. I forprosjektet blir det derfor benyttet to
screeningmetoder som skal sammenlignes – en undersøkelse for
å påvise usynlig blod i avføringen (iFOBT) og en undersøkelse av
nederste del av tarmen med en myk, bøyelig kikkert (sigmoidoskopi).
Ved begge disse screeningmetodene vil det påvises blod (ved iFOBT)
eller gjøres funn i tarmen (ved sigmoidoskopi) som krever videre
oppfølging hos ca. 9 av 100 av de som deltar. I begge tilfellene vil
en bli anbefalt kikkertundersøkelse av hele tykktarmen (koloskopi)
for å undersøke om det foreligger kreft eller polypper som kan bli
til kreft. Blant de som anbefales full koloskopi etter screening, vil
gjennomsnittlig 5 av 100 (5%) få påvist kreft. Kreft påvist ved
screening kan helbredes oftere enn hvis man venter til det oppstår
symptomer.
Screening for blod i avføringen bør gjentas hvert annet år mens
sigmoidoskopi tilbys en gang. I et slikt screeningprogram vil 3-4

av 10 krefttilfeller ikke påvises ved screening. Et oppløftende
screeningresultat (dvs. en negativ prøve) er altså ingen garanti mot
å få kreft. Hvis du får symptomer fra tarmen, bør du derfor snakke
med din lege om det - enten du har vært med på screening eller ikke.
Koloskopi er en rutineundersøkelse ved de fleste norske sykehus.
Det gjøres ca. 100 000 koloskopier i Norge hvert år hvor det
oppdages og fjernes polypper. Noen ganske få polypper krever
operasjon. Færre enn én av tusen polyppfjerninger forårsaker hull
på tarmen, men dette kan som oftest behandles umiddelbart under
undersøkelsen og uten at operasjon er nødvendig.

Hva viser tidligere erfaring?
En gjennomgang av fordeler og ulemper ved et eventuelt nasjonalt
tarmscreeningprogram gjennomført av Nasjonalt Kunnskapssenter
for Helsetjensesten har vist at hver av de to screeningmetodene
kan føre til mellom 50 og 300 færre dødsfall per år som følge av
tarmkreft.Ved screening for blod i avføringen vil flertallet av de
positive screeningprøvene være falske positive – dvs. ”falsk alarm”
i et landsomfattende program (www.kunnskapssenteret.no).
For de som møter til screening for blod i avføringen forventes
det at risikoen for død grunnet tarmkreft reduseres.
En tidligere norsk studie på sigmoidoskopiscreening har i tillegg til
redusert dødelighet vist mindre forekomst av tykktarmskreft blant
de personene som ble undersøkt med tarmkikkert, sammenlignet
med dem som ikke ble undersøkt.

Hvordan foregår screeningen?
Menn og kvinner i alderen 50-74 år (per 01.01.2012), bosatt
i Østfold og enkelte kommuner i Akershus og Buskerud, blir
invitert til screening. Etter loddtrekning blir halvparten invitert til
screening med avføringstest og den andre halvparten får tilbud
om sigmoidoskopi. Det er ikke mulig å selv velge screeningmetode.
Hvilken screeningmetode som er aktuell for deg, finner du i vedlagte
invitasjonsbrev. Screeningen er gratis, men hvis du har utslag på
screeningtesten, må du betale vanlig egenandel for koloskopi.
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De som skal testes for blod i avføringen, får tilsendt
prøvetakingsutstyr og veiledning sammen med invitasjonsbrevet.
Prøverøret med avføringsprøve postlegges i en vedlagt svarkonvolutt.
Prøvesvar kommer i posten i løpet av 1-3 uker. Hvis prøven påviser
blod, anbefaler vi koloskopi. Timeavtale blir i så fall vedlagt brevet
med screeningresultatet.
De som skal undersøkes med sigmoidoskopi, møter opp ved et angitt
screeningsenter (Bærum eller Moss) uten noen spesiell forberedelse.
Ved frammøte får du et klyster for å rengjøre nederste del av
tarmen før undersøkelsen.

Timeavtale, reise og parkering
De som blir invitert til sigmoidoskopiscreening får enten tilsendt en
timeavtale eller bedt om å kontakte screeningsenteret for å få tildelt
time. Hvis timen ikke skulle passe, kan du kontakte oss.
Vi kan kontaktes på telefon (se baksiden). For mer informasjon
vennligst se vår hjemmeside på internett www.tarmscreening.no
Parkering ved sykehuset i forbindelse med timen er gratis.
Parkeringstillatelsen blir vedlagt innkallingen.
Prosjektet dekker bare utgifter til selve screeningundersøkelsen, ikke
reiseutgifter eller tapt arbeidsfortjeneste. Hvis screeningtesten viser
at du har behov for videre utredning med koloskopi har du vanlig
pasientrettigheter. Det vil si at ordningen med egenandel og frikort
vil gjelde for koloskopiutredningen.
Dersom du har behov for mer informasjon eller ønsker å ta kontakt
med oss, kan du ringe Screeningsenteret i Moss hvis du bor i Østfold
eller Screeningsenteret ved Bærum sykehus hvis du bor i Akershus
eller Buskerud.

Sykehuset Østfold, Moss, Screeningsenteret mot tarmkreft (CRC)
Adresse:		
Peer Gynts vei 72, 1535 Moss.
Telefonnummer: 69866950/51, sentralbord 08600
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Vestre Viken, Bærum sykehus, Screeningsenteret mot tarmkreft (CRC)
Adresse:		
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum
Telefonnummer: 67502115, sentralbord 03525
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