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Masseundersøkelsen 
mot livmorshalskreft
God informasjon gir reell reservasjonsrett

21.6.2013 vedtok Stortinget en 
endring i helseregisterloven som 
innebærer at kravet til samtykke  
vil bli erstattet med en rett til å 
reservere seg mot lagring av 
personopplysninger i Kreftregiste-
rets screeningprogrammer. For å 
sikre en reell reservasjonsrett, må 
hver enkelt kvinne få informasjon 
om denne. Endringen i helseregis-
terloven trer i kraft 1.1.2014.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft 
(Masseundersøkelsen) sendte i slutten av 
november 2013 brev til alle landets fastle-
ger og gynekologer med informasjon om 
lovendringen og om hvordan vi kan sørge 
for at informasjonen når alle kvinner.

Informasjon om reservasjonsretten fin-
nes i påminnelsesbrevene, informasjons-

brevet som sendes kvinner det året de fyl-
ler 25 og er lagt ut på vår nettside. For at vi 
skal kunne nå alle kvinner med denne in-
formasjonen, har Masseundersøkelsen eta-
blert tilleggsrutiner for å oppfylle informa-
sjonsplikten, som også er i tråd med de 
uttalelser legeforeningen har kommet 
med om forutsetninger for en reell reserva-
sjonsrett. 

Masseundersøkelsen har utarbeidet et in-
formasjonsskriv med reservasjonsskjema 
som skal leveres alle kvinner som tar celle-
prøve. Informasjonsskrivet vil følge som 
eget vedlegg til remissene, og vil gjenfinnes 
i den elektroniske journalen. Informasjons-
skrivet vil dessuten enkelt kunne skrives  
ut fra Masseundersøkelsens nettside http://
www.kreftregisteret.no/livmorhals for det 
tilfellet at forannevnte rutine ikke er kom-
met på plass innen 1.1.2014. I tillegg til 
muligheten til å reservere seg ved å fylle ut 
reservasjonsskjema og sende det pr. post,  
er det mulig å reservere seg elektronisk via 

www.kreftregisteret.no/reservasjon ved å 
benytte BankID, Buypass eller Commfides.

Masseundersøkelsen har også sendt ut 
en plakat sammen med brevet som ble 
sendt til fastleger og gynekologer i novem-
ber. Det er ønskelig at plakaten henges opp 
på legekontorene slik at kvinner allerede 
før undersøkelsen kan få informasjon om 
retten til å reservere seg, og samtidig bli 
minnet om hvor viktig det er å ta celleprø-
ve fra livmorhalsen regelmessig.

Masseundersøkelsen har bidratt til ef-
fektiv forebygging av kreft og kreftdød. 
Dødeligheten av livmorhalskreft er halv-
ert i de siste tjue årene, og for å videreføre 
dette arbeidet er vi helt avhengige av et 
godt samarbeid med landets fastleger og 
gynekologer. Vi ser helt klart at endringen 
innebærer en ekstra utfordring i en travel 
hverdag, men håper at fastlegene og gyne-
kologene har forståelse for at deres bidrag 
er nødvendig for å sikre at informasjonen 
når frem til den enkelte kvinne.

Til våre abonnenter
I forbindelse med hver utsendelse av 
Utposten får jeg mange av utgavene i retur 
med beskjed fra Posten om at adressaten  
er ukjent, eller at det er utilstrekkelig 
adresse. 

Hovedgrunnen er at Posten har byttet 
postnummer veldig mange steder i landet. 

Jeg blir derfor veldig glad hvis dere som 
har fått nytt postnummer, sender meg en 
liten mail om dette så jeg får rettet det  
opp i arkivet. 

Så er det en annen utfordring og  
det er at vår bank har nå sluttet å sende  
ut innbetalingsbilag til oss i posten.  
Disse skal kunne hentes på nettet ut  
fra kontoutskriften.

Men alle bilagene kommer dessverre 
ikke med på bankens nettsted/arkiv.  
Det betyr at jeg kan «miste» noen betalte 
abonnementsinnbetalinger. Dette er ikke 
så bra, for da får jeg heller ikke registrert 

betalingen, og sender da unødvendig 
purring til dere. 

Jeg jobber med dette, og håper at jeg  
i samarbeid med banken vil få til en 
kvalitetssikret løsning. I mellomtiden 
håper jeg at dere er litt tålmodige med 
meg. 

Vennlig hilsen 
Tove Rutle 
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