
_sted_, _dato_

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet
Screening mot tarmkreft - undersøkelse med ’tarmkikkert’

Bakgrunn og hensikt
Dette er en invitasjon til deg om å delta i en forskningsstudie for å redusere risikoen for
tarmkreft.  Undersøkelsen  gjennomføres  av  Helse  Sør-Øst  på  oppdrag  fra  Helse-  og
Omsorgsdepartementet.

Kreft i tykk- og endetarm (tarmkreft) er den vanligste kreftformen som rammer begge kjønn
i Norge – ca. 4300 hvert år. Derfor blir 140 000 kvinner og menn i alderen 50 til 74 år (per
01.01.2012), bosatt i Østfold, Akershus og Buskerud, tilbudt en screeningundersøkelse. Dette
er et forprosjekt for bedre å kunne planlegge et landsdekkende screeningprogram.

Det finnes i dag to godt dokumenterte screeningmetoder. FOBT (Fekal Okkult Blod Test), som
er  en  undersøkelse  for  usynlig  blod  i  avføringen,  og  sigmoidoskopi,  som  er  en
”kikkertundersøkelse”  av  nedre  del  av  tykktarmen med en  bøyelig  kikkert  -  se  vedlagte
brosjyre  for  detaljer,  eller  vår  nettside  www.tarmscreening.no. Vi  er  usikre  på  hvilken
metode som er mest hensiktsmessig i Norge – bl.a. hvilken som får best oppslutning. For å
finne ut av dette, blir deltakerne som er trukket ut fra Folkeregisteret tilbudt enten FOBT-
eller sigmoidoskopiscreening. Deltakerne kan ikke selv velge screeningmetode.

Du er trukket ut til sigmoidoskopiscreening
Vi har reservert time for deg _avt-dag_, _avt-dato_, _avt-tid_
Sted:  _sykehus_

Vi ber deg bekrefte om du ønsker å benytte deg av vedlagt time så raskt som mulig og 
senest innen _svarfrist_, hvis ikke blir timen tildelt en annen. Gi oss beskjed om du har 
behov for å endre tidspunkt. 
Vennligst benytt deg av SMS svarfunksjonen (beskrevet nedenfor) eller ringe oss direkte på 
telefon _tlf-senter_ .

_lopenummer_
_navn_
_adresse_



Vi oppfordrer deltakere til å svare per SMS:
For å bekrefte deltakelse, send KRG JA _sms-kode_ til 26112. Du vil da også få en 
påminnelse om timen via SMS
Om timen ikke passer, send KRG NY _sms-kode_ til 26112
Hvis du ikke ønsker å delta, send KRG IKKE _sms-kode_ til 26112

Dersom vi ikke hører noe fra deg sender vi én påminnelse.

Du vil bli bedt om å avgi ditt samtykke til deltagelse i Screeningprogrammet mot tarmkreft
ved oppmøte til avtalt time.

Vedlagte parkeringstillatelse gjelder bare for den angitte datoen. Hvis du endrer timen, vil du
få en ny parkeringstillatelse.
 
Dersom du er, eller nylig har vært, under behandling for en alvorlig sykdom eller har vært til
tarmkikkertundersøkelse  (koloskopi)  det  siste  året,  bør  du  kontakte  oss  for  nærmere
informasjon.  Personer  med kronisk  eller  alvorlig  sykdom  vil  i  noen  tilfeller  frarådes  å
gjennomføre screeningundersøkelsen.
 
Det anbefales at du tar med en liste over de medisinene du bruker når du møter opp. Du vil
også  bli  spurt  om  symptomer,  tidligere  sykdommer  og  kreft  i  nærmeste  slekt  (vanlig
sykehistorie før en undersøkelse). Bruker du  Marevan tabletter,  vennligst ta kontakt med
screeningsenteret på forhånd.
 
Nedenfor vil du finne informasjon om følgende:

1. Undersøkelsen innebærer
2. Mulige fordeler, ulemper og uønskede virkninger
3. Kronisk eller alvorlig sykdom
4. Dette skjer med prøvene og informasjonen om deg
5. Frivillig deltakelse
6. Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg, og sletting av prøver
7. Forsikring
8. Øvrige spørsmål

Med vennlig hilsen,

Øyvind Holme, leder, overlege
Pilotprosjektet for tarmscreening



1. Undesøkelsen innebærer

Du tilbys en undersøkelse av nedre del av tykktarmen med en tarmkikkert, 
sigmoidoskopi. Kikkerten er en myk, bøyelig slange, omtrent like tykk som en 
lillefinger, som føres inn i tarmen av en spesialtrent lege. Ved frammøte får du et 
miniklyster for rengjøring av tarmen. Selve undersøkelsen er smertefri for de aller 
fleste. Ved en undersøkelse kan det hende vi finner polypper, vortelignende 
utvekster som kan utvikle seg til kreft. De fleste polypper (mer enn ni av ti) er små og 
ufarlige. Det blir tatt vevsprøver av polyppene eller de blir fjernet under 
undersøkelsen. Pasienten merker vanligvis ikke dette. De aller fleste vil kunne reise 
hjem eller gå på jobb rett etter undersøkelsen. Selve undersøkelsen tar 10-15 
minutter, men vi anbefaler at du setter av ca 1,5 time til besøket. En av ti som møter 
til undersøkelsen blir anbefalt undersøkelse av hele tykktarmen.

Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser. Mat og drikke kan inntas som 
vanlig - også selve undersøkelsesdagen. 

 2. Mulige fordeler, ulemper og uønskede virkninger
Studiens hypotese er at screening reduserer risikoen for uhelbredelig kreft i tykk- og 
endetarm. En screeningundersøkelse gir ingen garanti mot tarmkreft, men en 
undersøkelse med tarmkikkert kan påvise 6-7 av 10 tarmkrefttilfeller FØR de gir 
symptomer. Dette kan bidra til tidlig diagnostikk og bedre prognose.

Tidligere studier har vist at sigmoidoskopi er en effektiv screeningmetode for menn. 
For kvinner varierer imidlertid resultatene. Noen studier har vist at kvinner har 
mindre nytte av sigmoidoskopi, mens andre studier har vist like god nytte som hos 
menn. Du kan lese mer under Litteratur på vår nettside www.tarmscreening.no.

Mulige ulemper med undersøkelsen er ubehag eller knipsmerter ved klystersetting 
eller undersøkelse. Det kan i sjeldne tilfeller forekomme blødning eller gå hull på 
tarmen. Dette gjelder særlig ved fjerning av store polypper. Slike komplikasjoner 
behandles vanligvis umiddelbart og under selve undersøkelsen, men noen kan 
trenge observasjon på sykehus 1-2 dager. 

Dersom du i framtiden skulle få vedvarende tarmplager, råder vi deg til å kontakte din
lege på samme måte som om du ikke hadde deltatt i prosjektet. Med tanke på helsen
din forøvrig, er det fortsatt viktig å lytte til de vanlige rådene om et sunt levesett.

 
3. Kronisk eller alvorlig sykdom

Navn og adresse til de som inviteres til å delta kommer fra Folkeregisteret. Vi har 
derfor INGEN informasjon om din helsetilstand. Personer med alvorlig sykdom 
og/eller nedsatt allmenntilstand vil i visse tilfeller frarådes å gjennomføre 



screeningundersøkelsen.

Du oppfordres til å ta kontakt med screeningsenteret for nærmere informasjon 
dersom du er, eller nylig har vært, under behandling for kronisk eller alvorlig 
sykdom:
-   har nedsatt allmenntilstand eller er pleietrengende
-   har kronisk hjerte/lungesykdom
-   har hjertestarter eller pacemaker
I tillegg bes du ta kontakt dersom du:
-   har påvist smittsom sykdom eller vært innlagt i helseinstitusjon utenfor Norden 
siste 12 mnd
-   har vært til tarmkikkertundersøkelse (koloskopi) det siste året

4. Dette skjer med prøvene og informasjonen om deg
Det er ikke planlagt flere undersøkelser utover den ene kikkertundersøkelsen. Alle 
som inviteres til deltakelse i studien vil bli fulgt opp passivt i 10-15 år ved 
Kreftregisterets databaser med hensyn til utvikling av kreft og gjennom 
Dødsårsaksregisteret ved eventuell død. Koloskopier i oppfølgingstiden og 
sykdomsforekomst vil bli registrert gjennom Norsk Pasientregister. Medikamentbruk 
registreres gjennom en kobling mot Reseptregisteret for å kartlegge forekomst av 
andre sykdommer. Det vil også gjøres en kobling til data fra Statistisk Sentralbyrå for 
å sjekke om undersøkelsestilbudet benyttes i samme grad av forskjellige 
befolkningsgrupper. Hvis du ønsker å reservere deg mot at dataene dine kobles mot 
Statistisk Sentralbyrå kan du gi beskjed ved oppmøte eller ta kontakt med 
screeningsenteret. Etter at prosjektet er avsluttet, vil vi slette det innsamlede 
datamaterialet.
 
Dersom prosjektledelsen ønsker å forlenge prosjektet, vil du bli bedt om å avgi en ny 
samtykkeerklæring. Prøvene tatt av deg og informasjonen som registreres om deg 
skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Ved funn under 
undersøkelsen blir resultatet sendt til din fastlege med mindre du reserverer deg mot
dette. Alle opplysninger og prøver vil bli behandlet uten navn, fødselsnummer eller 
andre personopplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver 
gjennom en navneliste. Det er bare autorisert personell knyttet til prosjektet med 
adgang til navnelisten som kan finne tilbake til deg. Det vil ikke være mulig å 
identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.

5. Frivillig deltakelse
Deltakelse  i  undersøkelsen er  gratis  og  frivillig.  Prosjektet  dekker  bare  utgifter  til
selve screeningundersøkelsen. Hvis screeningtesten viser at du har behov for videre
utredning med koloskopi gjelder den vanlige ordningen med egenandel og frikort. Du
kan når som helst  og uten å oppgi  noen grunn trekke ditt  samtykke til  å  delta i
studien,  men  kobling  mot  Kreftregisteret,  Dødsårsaksregisteret  og  Norsk
Pasientregister etter 10-15 år vil bli gjort som nevnt ovenfor. Det at du trekker ditt



samtykke vil ikke få konsekvenser for din videre oppfølging og den behandlingen du
har krav på ved eventuelle funn.

 
6. Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som 
er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de 
opplysningene vi har registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få 
slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre opplysningene allerede er 
inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

 
7. Forsikring

Som deltager i studien er du forsikret som enhver vanlig pasient i det offentlige 
helsevesen (pasientskadeerstatningsordningen).

 
8. Øvrige spørsmål

Hvis det fremdeles er noe du lurer på etter å ha lest denne informasjonen kan du 
kontakte screeningsenteret på _tlf-senter_ på hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 
15.30.

-------------------------------------------------------------------------------- (perforert – riv av/klipp)

  Parkeringstillatelse

Denne parkeringstillatelsen gjelder for timeavtale _avt-tid_, _avt-dag_, _avt-dato_

_parkeringsanvisning_


	-------------------------------------------------------------------------------- (perforert – riv av/klipp)
	Parkeringstillatelse

