Screeningundersökning av kvinnor i annat landsting* än sitt hemlandsting
Enligt patientlagen har en person rätt att begära screening i ett annat landsting än i sitt
hemlandsting.

Kvinnor som vill bli screeningundersökta i ett landsting i norra regionen som inte är
hennes hemlandsting (gäller även kvinnor som inte tillhör norra regionen)
Den som önskar göra mammografiscreening måste
 Kontakta mammografiavdelningen vid respektive länssjukhus för tidsbeställning
 Vid besöket uppvisa aktuell screeningkallelse (maximalt tre månader gammal) från
hemlandstinget
 Meddela hemlandstinget att hon kommer att screenas i aktuellt landsting och avboka
sin tid för screening där
Kvinnan betalar en i det utförande landstinget normal avgift för screeningundersökningen.
Mammografibilder skickas sedan till den klinik i hemlandstinget som skickat kallelsen. Denna
klinik har det fulla patientansvaret för
 Medicinsk bedömning
 Att informera kvinnan om resultatet
 Att säkerställa att avvikande fynd utreds vidare

Eventuell fortsatt utredning i ett landsting i norra regionen som inte är kvinnans
hemlandsting (gäller även kvinnor som inte tillhör norra regionen)
Om kvinnan efter screeningundersökning behöver kallas tillbaka för fortsatt utredning med
kompletterande mammografi, eventuellt ultraljud och morfologisk provtagning (cirka 2-3%
av undersökta) kommer denna i normalfallet att utföras i hemlandstinget.
Även här ger dock patientlagen kvinnan möjlighet att välja var den fortsatta utredningen ska
ske. Om hon väljer att den ska ske i annat landsting än sitt hemlandsting måste
hemlandstinget
 Informera det utförande landstingets mammografiavdelning om detta
 Skicka underlag så att anamnes och screeningbilder från de senaste två (eller fler om
så önskas) screeningtillfällena finns tillgänglig
Den klinik som gör utredningen har det fulla patientansvaret för
 Radiologisk undersökning och eventuell morfologisk provtagning
 Medicinsk bedömning
 Att informera kvinnan om resultatet
 Att säkerställa att patient som efter radiologisk och morfologisk undersökning har
fortsatt misstanke om cancer eller cancerdiagnos remitteras vidare till kirurg.
Hemlandstinget faktureras för bildtagning och i förekommande fall fortsatt utredning.

Kvinnor hemmahörande i norra regionen som vill bli screeningundersökta/få fortsatt
utredning i ett landsting utanför norra regionen
Det finns olika rutiner i olika län. Vi rättar oss efter dessa.
Det är angeläget att mammografiscreeningavdelningen i hemlandstinget alltid får information
om screeningundersökningar/fortsatt utredning som utförts i annat landsting liksom resultatet
av dessa.

* Med landsting avses i förekommande fall region

