
Med vennlig hilsen 
 

Solveig Hofvind, 
leder for Mammografiprogrammet

Nytt tilbud om mammografi
(This letter contains important information about breast cancer screening. For more information in  
English and other languages: kreftregisteret.no/en/mammography) 

For en stund siden fikk du invitasjon til mammografi (røntgenundersøkelse av brystene) fra 
Mammografiprogrammet. Nå gir vi deg ny mulighet til å bruke tilbudet. 

I Norge får alle kvinner i alderen 50 til 69 år automatisk tilbud om mammografiscreening hvert annet år.  
Hensikten er å oppdage brystkreft i et tidlig stadium, for at færre kvinner skal dø av sykdommen. 

I det første brevet fikk du informasjon om undersøkelsen, og et faktaark om fordeler og ulemper ved 
mammografiscreening. Dette er nyttig informasjon, som du kan finne igjen på nettsidene våre.

Du kan reservere deg mot lagring av personopplysninger ved normale funn i Mammografiprogrammet.
Mer informasjon om dette og om Mammografiprogrammet finner du på nettsidene våre  
kreftregisteret.no/mammografi

For deg som ønsker time: Bestill timen så snart som mulig, innen fire måneder.

Hvis du ikke ønsker invitasjoner, kan du gi oss beskjed slik at du unngår flere brev.  
Bruk kontaktinformasjonen over eller på nettsidene våre. 

Se neste side for å lese om Mammografi- 
programmet, betaling og andre praktiske forhold.



Hva er Mammografiprogrammet, og hvorfor får du dette tilbudet?
• I Norge får alle kvinner i alderen 50 til 69 år automatisk tilbud om røntgenundersøkelse av brystene,  

såkalt mammografiscreening, hvert annet år.
• Mammografiprogrammet er et offentlig og frivillig tilbud som ledes av Kreftregisteret.
• Regelmessig mammografi er i dag den beste metoden vi har for å oppdage brystkreft i et tidlig 

stadium, slik at færre kvinner skal dø av sykdommen.
• Det kan også være noen ulemper ved mammografiscreening, som risiko for overdiagnostikk og 

overbehandling.
• I det første brevet fikk du informasjon som kan hjelpe deg til å finne ut om du vil bruke tilbudet. 

Informasjonen er lett tilgjengelig på nettsidene våre. Du kan også få den på nytt ved å kontakte oss.

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.

Hvor lenge kan du bruke dette tilbudet?
• Timen må bestilles innen fire måneder.
• Hvis vi ikke hører fra deg, vil du få ny invitasjon om to år, så fremt du fortsatt er i aldersgruppen.

Følg oss gjerne på facebook
facebook.com/kreftsjekken

Du kan få digitale brev fra oss
Opprett digital postkasse på norge.no

Ønsker du ikke flere invitasjoner?
Gi beskjed til Kreftregisteret via nettsidene våre eller på tlf. 22 45 13 00 eller e-post  
mammografi@kreftregisteret.no.

Vi trenger navn, adresse og fødselsdato, og informasjon om du vil stoppe invitasjonene i  
en periode eller for alltid.

Unngå å sende fødselsnummer og helseopplysninger i e-post!

Sist oppdatert oktober 2020


