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OK 

Riller 

Sett prøvepinnen med avføring 
tilbake i prøvebeholderen. Trykk 
den på plass til det sier ”klikk” 

Ta prøven ved å skrape den 
rillete delen av prøvepinnen      
over avføringen 
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 Forespørsel om deltakelse i påfølgende runde av forskningsprosjektet
Screening mot tarmkreft -undersøkelse for usynlig blod i avføringen (FOBT)

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

FOBT testing bør gjentas ca. hvert 2. år.

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 mellom 50 og 74 år (per 01.01.2012) bosatt i 
Østfold, Akershus og Buskerud, tilbudt screeningundersøkelse. Dette er et forprosjekt for bedre 
å kunne planlegge et landsdekkende screeningprogram. Det finnes i dag to godt dokumenterte 
screeningmetoder. FOBT (Fecal Occult Blood 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 nettside www.tarmscreening.no.

Disse metodene regnes som ganske likeverdige i et screeningprogram, men 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 tilbudt enten FOBT- eller sigmoidoskopiscreening. Deltakerne 
kan ikke selv velge screeningmetode.

Du gir ditt samtykke til å delta i studien ved å sende inn avføringsprøve i det vedlagte prøverøret.  
Dersom du er, eller nylig har vært, under behandling for en alvorlig sykdom eller har vært til tarm- 
kikkertundersøkelse (koloskopi) det siste året, bør du kontakte oss for nærmere opplysninger  
(se punkt 3).

Dersom vi ikke hører fra deg eller ikke mottar avføringsprøve, vil vi sende deg én påminnelse  
(per runde). Hvis du ønsker å reservere deg fra deltakelse, kan du melde dette via SMS 
(send KRG IKKE _sms-kode_ til 26112) eller kontakte screeningsenteret på telefon _tlf-senter_

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

UNDERSØKELSE FOR USYNLIG BLOD I AVFØRINGEN

Prøvetakingsveiledning

1. Kontroller at ditt navn og fødselsdato står på den lille  prøvebeholderen du har mottatt. 

2. Vent til du føler en naturlig trang til avføring. 

3. Tøm urinblæren, for å sikre at avføringsprøven ikke forurenses av urin. 

4. I toalettskålen setter du ned en passe stor plastboks (for eksempel en tom iskremboks), 
eller du kan legge inn en plastpose eller et stykke solid papir, for å fange opp avføringen 
uten at den faller i vannet. 

5. Åpne prøvetakingsbeholderen ved å skru av det grønne lokket med prøvetakingspinnen. 

6. Stryk prøvetakingspinnen på kryss og tvers over avføringen, slik at rillene ytterst på pinnen 
er dekket av avføring (se bildene nedenfor). 

7. Sett prøvetakingspinnen tilbake i beholderen. Trykk lokket på plass til du hører et klikk. 

8. Fyll ut skjemaet med prøvetakingsdato og underskrift (siste del av invitasjonen). 

9. Legg beholderen i den lille plastposen med absorberende stoff. Lukk posen godt, og legg 
den, og det utfylte skjemaet, i den forhåndsfrankerte konvolutten du har mottatt. 

10. Hvis prøven ikke kan sendes i posten samme dag, bør den legges i kjøleskap til neste 
dag. Ikke glem den der! 

11. Tøm  plastboksen m.v., evt. putt alt i en plastpose som søppel. Ikke skyll ned plast og tykt 
papir i vannklosettet.     



1. Undersøkelsen innebærer
 I invitasjonsbrevet er det vedlagt en prøvebeholder og bruksanvisning til taking og innsending av en 

liten avføringsprøve kalt FOBT (Fecal Occult Blod Test). FOBT er en undersøkelse for usynlig blod i 
avføringen. Prøven skal sendes til laboratoriet i vedlagte ferdig frankerte konvolutt som kan legges i en 
vanlig postkasse. På laboratoriet vil prøven bli undersøkt for usynlig blod. Du får svar på prøven innen 
1-3 uker. 

 Omtrent 10 av 100 (10%) prøver forventes å gi utslag på blod. Dette behøver ikke å bety at noe er galt 
(95 av 100 personer med påviselig blod i avføringen har IKKE kreft), men vi anbefaler at 

 alle som tester positivt får undersøkt hele tykktarmen med koloskopi. De som tester positivt for blod i 
 avføringen, får derfor tilbud om en time til koloskopi samtidig med prøvesvaret. I disse tilfellene blir 
 fastlegen din underrettet om prøvesvaret og koloskopiresultatet, med mindre du reserverer deg  

mot dette. 

 Hvis prøven ikke viser tegn til blod, vil du få ny innkalling igjen om ca. 2 år. I denne studien vil du få 
tilsendt invitasjoner i inntil 4 runder. Øvre aldersgrense for invitasjon er satt til 76 år.

2. Mulige fordeler, ulemper og uønskede virkninger
 Studiens hypotese er at screening kan redusere risikoen for uhelbredelig kreft I tykk -og endetarm.  

En screeningundersøkelse gir ingen garanti mot tarmkreft, men screening kan påvise 60-70 av 100 
tarmkrefttilfeller FØR de gir symptomer. Dette kan bidra til tidlig diagnose og bedre prognose.

 De fleste har ikke smerter ved koloskopi, men ved behov kan det gis smertestillende midler. I så fall kan 
du ikke kjøre bil etterpå. Mulige ulemper med koloskopiundersøkelsen er ubehag eller knipsmerter ved 
rengjøring av tarmen forut for undersøkelsen eller under selve undersøkelsen. Ved koloskopi kan det 
ved 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 tarmplager som vedvarer, råder vi deg derfor 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 sunn kost, mosjon og unngå røyking.

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. Hva som skjer med prøvene og informasjonen om deg
 Avføringsprøvene fryses og lagres slik at de kan brukes til å teste om det fins andre substanser i  

avføringen som kan brukes til å påvise kreft eller kreftrisiko. Alle som inviteres til studien vil bli fulgt 
opp passivt i 10-15 år gjennom Kreftregisterets databaser med hensyn til utvikling av kreft, og gjennom 
Dødsårsaksregisteret ved eventuell død. Koloskopier i oppfølgingstiden og sykdomsforekomst vil bli 
registrert ved kobling mot 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 undersøke om screeningtilbudet benyttes i samme grad av forskjellige 
befolkningsgrupper. Hvis du ønsker å reservere deg mot at dataene dine kobles mot Statistisk Sentral-
byrå, kan du gi beskjed ved oppmøte eller ta kontakt med screeningsenteret. Etter 10-15 år avsluttes 
prosjektet, og det innsamlede datamaterialet slettes.

 Dersom prosjektledelsen ønsker å forlenge prosjektet, vil du bli bedt om å avgi en ny samtykkeerklæ-
ring. Prøvene tatt av deg og informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet 
i hensikten med studien. Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer 
eller andre direkte gjenkjennelige opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver 
gjennom en navneliste. Det er bare autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til  
navnelisten og 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 screening- 

undersøkelsen. 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 og sletting av prøver
 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 deltaker i studien er du forsikret som enhver vanlig pasient i det offentlige helsevesen  

(pasientskadeerstatningsordningen).

8. Øvrige spørsmål
 Hvis du ønsker flere opplysninger eller lurer på noe før du bestemmer deg kan du lese mer på  

nettsidene våre (www.tarmscreening.no) eller kontakte screeningsenteret på telefon _tlf-senter_  
(hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 15.30).

Svarskjema (sendes sammen med prøverøret)

Jeg har sjekket at det er mitt navn som står på prøverøret

Prøven ble tatt (dato)

(Signatur)

Navn Navnesen, 00.00.0000


