
I Norge får alle kvinner i alderen 50 ti l 69 år automati sk 
ti lbud om røntgenundersøkelse av brystene, såkalt mam-
mografi screening, hvert annet år. Hensikten er å oppdage 
brystkreft  i et ti dlig stadium, for at færre kvinner skal dø 
av sykdommen. Mammografi programmet er et off entlig 
ti lbud som ledes av Kreft registeret. Det er frivillig å delta.

Reservert � d: (dato og klokkeslett  kommer her)
Sted: (sted og veibeskrivelse kommer her) 

Hvis du ikke vil bruke dett e ti lbudet, eller vil bytt e ti men: 
(kontakti nformasjon for telefon og e-post kommer her)

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

Når du skal bestemme deg for om du vil bruke dett e 
ti lbudet, anbefaler vi å lese vedlagte faktaark.

Snu arket for å lese om betaling, forberedelser og prak-
ti ske forhold ved undersøkelsen.

Se også www.kreft registeret.no/mammografi  

Med vennlig hilsen 

Solveig Hofvind, 
leder for Mammografi programmet

W Norwegii wszystkie kobiety w wieku 50-69 lat co dwa 
lata dostają zaproszenie na prześwietlenie piersi, tak zwa-
ny screening mammografi czny. Celem badania jest wykry-
cie raka piersi we wczesnym stadium, tak aby jak najmniej 
kobiet umarło z powodu tej choroby. Program mam-
mografi czny koordynowany przez Norweski Instytut Pop-
ulacyjnych Badań nad Rakiem [Kreft registeret] jest ofertą 
publiczną. Wzięcie udziału w badaniu jest dobrowolne.

Zarezerwowany termin: (data oraz godzina)
Miejsce: (miejsce wraz z opisem dojazdu) 

Panie, które  nie są zainteresowane lub chcą zmienić ter-
min badania, proszone są o kontakt: (dane kontaktowe, 
tj. nr tel. oraz adres e-mail)

Wyślij nam wiadomość, jeśli nie zamierzasz przyjść na 
badanie, ktoś inny będzie mógł wówczas skorzystać z 
twojego terminu.

Zanim zdecydujesz się czy wziąć udział w badaniu, zalecamy 
zapoznanie się z załączonym arkuszem informacyjnym.

Na odwrocie znajdziesz informacje o płatnościach, o tym, 
jak przygotować się do badania oraz praktyczne infor-
macje o badaniu.

Odwiedź również stronę internetową 
www.kreft registeret.no/mammografi 

Z poważaniem

Solveig Hofvind, 
Przewodnicząca Programu Mammografi cznego

ZAPROSZENIE NA MAMMOGRAFIĘ. 

INVITASJONSBREVET I MAMMOGRAFIPROGRAMMET. POLSK-NORSK.

Vil du delta i 
Mammografi programmet?
(This lett er contains important informati on about breast 
cancer screening. For more informati on in English: 
kreft registeret.no/en/mammography)

Czy chcesz wziąć udział w 
programie mammografi cznym?
(This lett er contains important informati on about breast 
cancer screening. For more informati on in English: 
kreft registeret.no/en/mammography)

Solveig Hofvind, Solveig Hofvind, 



Ring (tlf nr BDS) 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. 267.
• Beløpet inngår ikke i frikortordningen. 
• Vi vil helst at du betaler med bankkort. Bankgiro er 

også en mulighet. 
• Du må selv dekke reisekostnader. Mammografi-

undersøkelsen inngår ikke i ordningen for pasientreiser.

Hvordan skal du forberede deg?
• Ikke bruk talkum eller kremer i brystregionen på 

undersøkelsesdagen. Talkum og kremer 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 kreftregister- 
forskriften. 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 våre nettsider  
www.kreftregisteret.no/mammografi 

Ønsker du ikke invitasjoner? 
Gi beskjed via våre nettsider, eller ved å kontakte Kreft- 
registeret på tlf. 22 45 13 00 eller e-post  
mammografi@kreftregisteret.no  

Ikke send fødselsnummer og helseopplysninger i e-post!
 

Sist oppdatert juni 2020

Zadzwoń na numer (tel. nr BDS) jeśli: 
• Miałaś mammografię w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 
• Przechodzisz leczenie/kontrolę po operacji raka piersi 

(nie musisz dzwonić, jeśli twój lekarz ustalił, że niek-
tóre kontrole odbędą się w ramach programu mam-
mograficznego,). 

• Jeździsz na wózku inwalidzkim, jesteś niepełnospraw-
na lub wymagasz dodatkowych udogodnień

Płatności i koszty podróży
• Cena w norweskich koronach 267.
• Badanie nie jest darmowe. 
• Płatności należy dokonać kartą bankową lub ewentu-

alnie za pomocą giro bankowego. 
• Koszty podróży pokrywa pacjent, ponieważ w 

przypadku badania mammograficznego pacjentom 
nie przysługuje zwrot kosztów w tym zakresie.

Jak przygotować się na badanie?
• Nie używaj talku lub kremu w okolicy piersi w dniu 

badania, gdyż może to utrudnić odczyt zdjęć.
• Nie używaj perfum, ponieważ mogą spowodować 

reakcję alergiczną u osób wykonujących badanie. 

Jak uzyskać wyniki badania? 
• Każdy otrzyma pisemną odpowiedź. 
• Czas oczekiwania wynosi zazwyczaj od 2 do 4 tygodni.

Prawo do zastrzeżenia danych osobowych
Norweski Instytut Populacyjnych Badań nad Rakiem 
[Kreftregisteret] rejestruje istotne informacje o badaniu 
przesiewowym zgodnie z ustawą o rejestrze nowotworów. 
Informacje te potrzebne są, aby odpowiednio planować 
oraz wysyłać zaproszenia na badanie, jak również w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości, oceny oraz prowadzenia 
badań naukowych w ramach programu mammograficznego.

Ma Pani prawo zastrzec sobie, aby Pani dane osobowe 
(imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL) nie zostały na 
stałe zarejestrowane w rejestrze Norweskiego Instytutu 
Populacyjnych Badań nad Rakiem w przypadku, gdy Pani 
wyniki będą w normie.

Po więcej informacji o przysługujących prawach oraz 
o sposobie zastrzeżenia swoich danych odwiedź naszą 
stronę internetową www.kreftregisteret.no/mammografi 

Nie chcesz więcej otrzymywać zaproszeń? 
Wyślij wiadomość za pomocą formularza dostępnego 
na naszych stronach internetowych lub skontaktuj się z 
Norweskim Instytutem Populacyjnych Badań nad Rakiem 
[Kreftregisteret] pod numerem tel. 22 45 13 00 lub wyślij 
wiadomość na adres e-mail mammografi@kreftregisteret.no 

Nie podawaj swojego numeru PESEL ani informacji na 
temat stanu zdrowia w wiadomości e-mailowej! 
   


