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Vad är mammografi?



Kallelse
Välkommen till mammografiEn tid finns bokad för dig.

Tid: 14 maj 2016, kl 10.30Plats: VårdcentralenGamla vägen 89 
Besöket kostar/Besöket är gratis: xxx kr

Därför är du kallad till mammografiAlla kvinnor i Sverige i åldern 40-74 år kall-
las  regel bundet till mammografi. Det är en röntgen-
undersökning av brösten. Mammografi görs för att 
tidigt hitta förändringar som kan vara bröstcancer.Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer 

bland kvinnor i Sverige. Ungefär två tredjedelar av 
all  bröstcancer som upptäcks i Sverige hittas vid 
 screening med mammografi.
Varje undersökning är viktig för din hälsa!Små förändringar i brösten känns inte utanpå. Det 

är därför viktigt att du går på mammografi. Social-
styrelsen rekommenderar att du går varje gång du 
får en kallelse. Om bröstcancer hittas tidigt är chansen 
mycket stor att du blir botad. Undersökningen är frivillig.Så här går undersökningen tillDu kommer att få svara på några frågor och du får ta 

av dig på överkroppen. En röntgensjuksköterska tittar 
om det syns några förändringar på dina bröst. Efter det 
 röntgas ett bröst i taget. Röntgen tar cirka 5 minuter. 
Totalt brukar besöket ta cirka 30 minuter,  inklusive 
eventuell väntetid. Vill du ha med dig någon så går det 
bra. Svaret skickar vi hem till dig när läkarna har tittat  
på röntgenbilderna.   

Vägbeskrivning
Vårdcentralen, Gamla vägen 89. Ingång vid Apoteket.

Anmäl dig i receptionen och följ  skyltarna mot ”Mammografiavdelningen”.

 Ombokning 
Boka en ny tid om du inte kan komma. Kontakta oss om du har någon funktions - 

nedsättning eller om du behöver mer tid 
för din undersökning.
• Telefon: xx-xxx xx xxtelefontid: x.xx-x.xx•   E-post: xxx@xxxx.se• Mina vårdkontakter(www.minavardkontakter.se)– E-legitimation– Engångskod: xxx

Vill du veta mer? Besök 1177 Vårdguiden:www.1177.se/mammografiAndra språk / Other languages: www.1177.se/mammo
Vid behov av tolk ring xx xxxxxx.

Från 23 år erbjuds du screening mot livmoderhalscancer. Från 40 år erbjuds du screening med mammografi för tidig upptäckt av bröstcancer.

Dina uppgifter sparas i journalen i ett så kallat kvalitetsregister för utvecklingsarbete enligt patientdatalagen och är skyddade enligt 

offentlighets- och sekretesslagen. Vill du inte att dina uppgifter sparas i ett kvalitetsregister så säg till i samband med undersökningen. 

För mer information se www.1177.se/kvalitetsregister



När du kommer till mottagningen





När det är din tur





Sjuksköterskan ställer några frågor





Undersökningen





Svar på din undersökning







 




