Vil du delta i Mammografiprogrammet?
(This letter contains important information about breast cancer screening. For more information in English and
other languages: kreftregisteret.no/en/mammography)
I Norge får alle kvinner i alderen 50 til 69 år automatisk tilbud om røntgenundersøkelse av brystene, såkalt
mammografiscreening, hvert annet år. Hensikten er å oppdage brystkreft i et tidlig stadium, for at færre kvinner skal
dø av sykdommen. Mammografiprogrammet er et offentlig tilbud som ledes av Kreftregisteret. Det er frivillig å delta.
Reservert tid:
Sted:

Hvis du ikke vil bruke dette tilbudet, eller vil bytte timen:

Gi gjerne beskjed om du ikke kommer, da kan andre bruke timen.

Når du skal bestemme deg for om du vil bruke dette tilbudet, anbefaler vi å lese vedlagte faktaark.
Se også nettsidene våre kreftregisteret.no/mammografi

Med vennlig hilsen
Solveig Hofvind,
leder for Mammografiprogrammet

Snu arket for å lese om betaling, forberedelser
og praktiske forhold ved undersøkelsen.

Ring

hvis du:

• Har tatt mammografi i løpet av de siste seks månedene.
• Går til behandling/kontroll etter brystkreftoperasjon (hvis du har avtale med legen din om at
noen av kontrollene skal gjøres i Mammografiprogrammet, trenger du ikke ringe).
• Er rullestolbruker, har andre funksjonshemminger eller behov for tilrettelegging.

Betaling og reisekostnader
•
•
•
•

Pris kr.
Beløpet inngår ikke i frikortordningen.
Vi vil helst at du betaler med bankkort. Bankgiro er også en mulighet.
Du må selv dekke reisekostnader. Mammografiundersøkelsen inngår ikke i ordningen for
pasientreiser.

Hvordan skal du forberede deg?
• Ikke bruk hudkrem eller talkum i brystregionen på undersøkelsesdagen. Kremer og talkum kan
gjøre det vanskelig å vurdere bildene.
• Vennligst unngå parfyme, da dette kan gi allergiske reaksjoner hos dem som utfører
undersøkelsen.

Hvordan får du resultatet?
• Alle får skriftlig svar.
• Vanligvis tar dette 2 – 4 uker.

Reservasjonsrett
Kreftregisteret registrerer relevante opplysninger knyttet til screeningundersøkelsen din i henhold til
kreftregisterforskriften. Opplysningene brukes i planlegging og til utsendelse av invitasjoner, og i kvalitetssikring,
evaluering og forskning i Mammografiprogrammet.
Du har rett til å reservere deg mot at personopplysningene dine (navn, adresse og fødselsnummer)
knyttet til screeningundersøkelser med normalt funn lagres permanent i Kreftregisteret.
Informasjon om rettigheter, og hvordan du kan reservere deg, finner du på nettsidene våre.

Ønsker du ikke invitasjoner?
Gi beskjed via våre nettsider, eller ved å kontakte Kreftregisteret på tlf. 22 45 13 00 eller e-post
mammografi@kreftregisteret.no
Ikke send fødselsnummer og helseopplysninger i e-post!

Du kan få digitale brev fra oss

Følg oss gjerne på facebook

Opprett digital postkasse på norge.no

facebook.com/kreftsjekken

Sist oppdatert oktober 2020

