
CYTOLOGI

Histologisk us. anbefales HPV-test anbefales

Ny cytologisk prøve anbefales etteretter behandlingsnarest

TIDLIGERE GYNEKOLOGISK BEHANDLING: OPPLYSNINGER:

STRÅLEBEHANDLING  (relevant)   År Mnd. (hvis siste år)

Siste menstruasjon

Er gravid

Post partum

IUD/Spiral

P-Pille

Descens/Prolaps

Menopause inntrådt

Digitalis/Vagitorier/Hormoner:

Vagina

Vulva

Endometrium

Annet:

HPV-test

Cervix: Konvensjonelt utstryk

Cervix: Væskebasert prøve

El.Koag./Kryo/Laser

Konisering/Cervixamputasjon

Supravaginal uterusamputasjon

Hysterektomi

Behandlet       når

Uni- Bilateral oophorectomi

Annet:

Urografi

ANNET CYTOLOGISK MATERIALE

Bronchialutstryk

Ekspektorat

Pleuravæske

Ascites

Urin (spontan) stk. ufikserte prøver/glass

stk. fikserte prøver/glass

Finnålsaspirasjon

Annet materiale
 Fra (organ/side):

Ureter- Urin via cytoskopiIleumblæreurin

Prøve 2 Prøve 3

Prøve 2 Prøve 3

Venstre

Prøve 1

Prøve 1

Høyre

År Mnd. (hvis siste år)

spesialpreparat:
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Prøvedato Rekvirerende lege: Signatur

Klinisk diagnose og problemstilling

Evt. kopi til:

GYNEKOLOGISK MATERIALE

CYTOLOGISK VURDERING

KLINISK DIAGNOSE OG PROBLEMSTILLING

Adresse

For- og mellomnavn

Etternavn

Fødselsnr. (11siffer)

TrygdekontorAvd.

Postnr./sted

Sykehus

Navn

Adresse

Postnr./sted

CYTOSTATICABEHANDLING? Hvilke

PRIORITERT PRØVE
Ikke inneliggende pasient

Inneliggende pasient Helse Bergen

Inneliggende pasient annen institusjon

Hvis annen institusjon, spesifiser:

Tlf.:

Fødte dato

Når

Dato

Cystoskopi Dato

Dato

Lege:

1 3 6 12

mnd.

Screener: Besvart dato:

glassMottatt: utstryk Laget:
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REKV. KODE

HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for patologi, Gades institutt

5021 Bergen, Tlf.: 55 97 70 60
PASIENT

HPR-nummer:

REKVIRENT

Brukerinstruks:
Fyll ut og skriv ut skjema. Send skjema med prøven.

CITO

Pakkeforløp

Tidl. hist./cyt. us. Hvis tidl.us, sted og rek.nr:Ja Nei



Cytologisk prøvetaking:

Masseundersøkelsen registrerer opplysninger om alle celleprøver fra livmorhalsen med hjemmel i
Kre registerforskrien og Helseregisterloven.

Kvinner med normale prøveresultater har rett til å reservere seg mot lagring av personopplysninger
knyttet til disse prøvene i Kreregisteret.

Retningslinjer for cytologisk prøvetaking fås ved henvendelse til laboratoriet.

Informasjon fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft :

Algoritme for oppfølging av positive prøver finnes på Kreftregisterets nettside:
 http://www.kreftregisteret.no/livmorhals

Reservasjon mot lagring av personopplysninger knyttet til normale funn:

Informasjonsark med reservasjonsskjema som følger
denne remissen, skal gis kvinnen hver gang hun tar prøve.

Mer informasjon finnes på: http://www.kreftregisteret.no/livmorhals
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Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (Masseundersøkelsen)

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.

Viktig informasjon til deg som har tatt en celleprøve fra livmorhalsen

•    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.

Hva skjer med min celleprøve?

Hva er fordelene med at en kopi av svaret registreres i 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.

Ønsker du ikke brev med påminnelser om å ta celleprøve fra Masseundersøkelsen?

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

Retten til reservasjon mot lagring av personopplysninger knyttet til normale 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

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

Adresse:

Postnr.: Poststed:

Underskrift:

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Skjema for deg som ønsker å reservere deg eller oppheve tidligere reservasjoner

Påminnelsesbrev

Registrering av personopplysninger ved normale funn

Alle felt må fylles ut:

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

Kreftregisteret, Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft
Postboks 5313, Majorstuen
0304 Oslo

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

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 registering av personopplysninger ved normale funn

Sendes til:
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