
Ditt avföringsprov kunde inte analyseras 
Du behöver göra ett nytt prov

Har du frågor om provtagningen? 
Sveriges regioner samarbetar med
Region Stockholm för att administrera 
provtagningen för tidig upptäckt av
tjock- och ändtarmscancer.

Kontakta Enheten för cancerprevention 
och screening om du har frågor.

Kontaktuppgifter 

tarmscreening.hsf@regionstockholm.se
08-123 138 10 
Telefontid: helgfri måndag, onsdag, 
torsdag kl. 10.00-11.00 tisdag och 
torsdag kl. 13.00-14.00.

 

Här kan du läsa mer om screeningen:
www.1177.se/kolla-tarmen

All behandling av dina personuppgifter sker enligt patientdatalagen, dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.
Dina personuppgifter registreras även i det nationella kvalitetsregistret SveReKKS som skapats för uppföljning av screening för cancer i 
tjocktarm och ändtarm. På 1177.se finns mer information om patientdatalagen och kvalitetsregister. Kontakta Enheten för cancerprevention 
och screening om du inte vill att dina personuppgifter ska registreras i SveReKKS.

Varför får du det här brevet?
Det avföringsprov som du skickade in gick inte att analysera. 
Det kan bero på att:
• Datum för provtagning saknades på tuben
• Provet inte har skickats direkt efter provtagningen
• Det var för mycket/för lite avföring (bajs) i tuben

Så gör du om ditt prov 
Du gör provet hemma och skickar in det med svarskuvertet. 
Frimärke behövs inte. Kom ihåg att skriva provtagningsdatum 
på din provtub innan du skickar in den. Skicka helst ditt prov 
samma dag som du gjort det. Läs noga instruktionen som du 
får med detta brev.
På www.1177.se/kolla-tarmen kan du se en film om hur du 
gör ditt prov.

Provsvar 
Inom fyra veckor, efter att du har skickat ditt prov, får du 
hem ett provsvar. Ungefär 2 procent av alla som gör provet 
har osynligt blod i avföringen, men det behöver inte vara 
på grund av cancer. Om du har blod i avföringen kallas 
du till en undersökning av tarmen. Undersökningen heter 
koloskopi. Du kan läsa mer om koloskopi på  
www.1177.se/koloskopi. 

Provtagning kan motverka cancer och rädda liv 
Provtagning för att leta efter allvarlig sjukdom innan den gett 
symtom kallas screening. Det är frivilligt att delta i screening 
men det rekommenderas av Socialstyrelsen och kan rädda 
liv. Det är viktigt att du skickar in dina prov varje gång du får 
ett erbjudande.

Sök vård vid symtom! 
Kontakta alltid sjukvården om du får blod eller slem i 
avföringen, ont i magen, känner dig onormalt trött utan 
förklaring, går ner i vikt utan förklaring eller får ändrade 
avföringsvanor utan att du har ändrat vad du äter. 
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