
Nytt tilbud om mammografi 
For en stund siden mottok du invitasjon til mammografi screning (røntgenundersøkelse av brystene) fra 
Mammografi programmet. Nå vil vi gi deg ny mulighet til å benytte tilbudet. I Norge får alle kvinner i 
alderen 50 til 69 år automatisk tilbud om mammografi screening hvert annet år. Hensikten er å oppdage 
brystkreft i et tidlig stadium, for at færre kvinner skal dø av sykdommen.

I det første brevet fi kk du mer informasjon om undersøkelsen, og et faktaark om fordeler og ulemper ved 
mammografi screening. Dette er nyttig lesning, som du kan fi nne igjen på vår nettside eller kan få på nytt 
ved å kontakte oss.

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

Du kan reservere deg mot lagring av personopplysninger ved normale funn i Mammografi programmet. 
Mer informasjon om dette og om Mammografi programmet fi nner du på vår nettside 
www.kreftregisteret.no/mammografi 

Dersom du ikke ønsker invitasjoner, 
kan du gi oss beskjed slik at du unngår 
fl ere brev. Kontaktinformasjon fi nner 
du på baksiden av arket.

Snu arket for å lese om hva 
Mammografi programmet er, kostnader 
ved undersøkelsen og andre praktiske 
forhold.

Med vennlig hilsen

Solveig Hofvind, leder for Mammografi programmet
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Hva er Mammografi programmet, og hvorfor får du dette tilbudet?
• I Norge får alle kvinner i alderen 50 til 69 år automatisk tilbud om røntgenundersøkelse
 av brystene, såkalt mammografi screening, hvert annet år. 
• Mammografi programmet 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 mammografi screening, som risiko for 
 overdiagnostikk.
• Informasjon som kan hjelpe deg til å fi nne ut om du ønsker å benytte dette tilbudet,
 ble sendt deg i det første brevet. Informasjonen er lett tilgjengelig på nettsidene våre
 eller kan fås på nytt ved å kontakte oss.

Betaling og reisekostnader
• Pris kr.
• Dette dekker både screeningundersøkelsen og eventuelle tilleggsundersøkelser. 
 Beløpet inngår ikke i frikortordningen.
• Vi ser helst at du betaler med bankkort, men bankgiro er også en mulighet.
• Du må selv dekke eventuelle reisekostnader. Screeningundersøkelsen inngår ikke
 i ordningen for pasientreiser.

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

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

Følg oss gjerne på Facebook 
www.facebook.com/kreftsjekken

Ønsker du ikke fl ere invitasjoner?
Du kan gi beskjed til Kreftregisteret via nettsiden vår, eller på tlf. 22 45 13 00 
eller e-post mammografi @kreftregisteret.no. 

Vi trenger navn, adresse og fødselsdato, samt informasjon om du vil avstå fra 
invitasjoner i en periode eller for alltid. 

Unngå å sende fødselsnummer og helseopplysninger i e-post!
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