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FORORD

Hvilken informasjon ønsker og trenger kvinner når de 
inviteres ti l å delta i Mammografi programmet? 

Dett e spørsmålet var utgangspunktet for et prosjekt Kreft - 
registeret startet i 2015. Målet var å revidere informasjons- 
materiellet kvinnene mott ar når de ti lbys deltakelse i 
Mammografi programmet. 

Gjennom en prosjektperiode på to år innhentet Kreft - 
registeret innspill fra relevante fagmiljøer og kvinner i 
målgruppen gjennom høringsrunder, spørreskjemaer og 
fokusgruppeintervjuer. Denne datainnsamlingen, sam-
men med grundig gjennomgang av faglitt eratur på feltet, 
brukte prosjektgruppen for å revidere informasjonen. 
Revidert materiell ble satt  i produksjon 1. april 2017. 
Denne rapporten dokumenterer arbeidet som ble utf ørt. 

Vi har ikke noen fasit på spørsmålet vi sti lte før prosjekt-
start. Det er heller ikke sikkert en slik fasit fi nnes, eller kan 
eller bør etableres. Det er ikke konsensus om hva kvinner 
bør vite for å kunne ta et informert valg om mammografi - 
screening. Kunnskap om mammografi screeningens for-
deler og ulemper er i rivende utvikling, og informasjon er 
ferskvare. Det er også klart at behovene og ønskene for 
informasjon vil variere mye i en målgruppe som per 2019 
teller over 600 000 kvinner, og hvor den helserelaterte 
kompetansen varierer. Vi må derfor fortsett e med å være 
åpne framover for å inkludere ny kunnskap, nye innspill 
og perspekti ver på hva som er den beste informasjonen 
for kvinnene som mott ar ti lbud om å delta i programmet. 

I arbeidet med å utvikle det nye materiellet har Kreft reg-
isteret lagt vekt på at invitasjonen skal legges fram som et 

frivillig ti lbud uten press om deltagelse, og at målgruppen 
skal ti lbys nøktern og balansert informasjon om hva et valg 
om deltagelse eller ei kan innebære. Vårt mål om at invitas-
jonsbrevet skulle inkludere tallbasert informasjon om for-
deler og ulemper, er foreløpig lagt på is. Dett e skyldes dels 
at det ikke er ti lstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kunne 
presentere slike beregninger kort og rimelig presist, og dels 
at kvinnene strevde med å forstå de innholdsmessige sidene 
ved begrepene. Tallbasert informasjon tuft et på dagens 
kunnskapsgrunnlag er derfor lagt ti l programmets nett sider.   

Rapporten er tredelt. Del 1 beskriver organisering og 
gjennomføring av hele prosjektet, og de vikti gste funnene 
fra hver enkelt datainnsamling. Derett er oppsummeres og 
diskuteres hovedresultatene, før videre planer for infor-
masjonsmateriellet beskrives. Del 2 og del 3 gir utf yllende 
beskrivelser av resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen 
og fokusgruppeintervjuer som ble gjennomført. 

Det har vært en rekke bidragsytere i prosjektet. Først og fremst 
takker vi alle kvinnene som sti lte opp som fokusgruppedeltak-
ere og i spørreskjemaundersøkelsen. Vi ønsker også spesielt 
å takke de eksterne ressurspersonene og styringsgruppen 
som sa seg villige ti l å bidra med sin kompetanse. Takk også ti l 
Gunvor Aasbø, forsker ved Kreft registeret, for verdifulle inn-
spill ti l en ti dligere versjon av rapporteringen fra fokusgrup-
peintervjuene. Sist, men ikke minst takker vi fagmiljøene 
ved de brystdiagnosti ske sentrene og rådgivningsgruppen 
for programmet for innspill. De endelige versjonene av 
informasjonsmateriellet står for Kreft registerets regn-
ing, men vi håper de ulike bidragsyterne kan gjenkjenne 
avtrykk av innspillene sine i det reviderte materiellet. 

Giske Ursin
MD, PhD, Direktør Kreft registeret

Solveig Hofvind
PhD, leder for Mammografi programmet

Oslo, mars 2019 
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SAMMENDRAG
Helsemyndighetene i Norge ti lbyr alle kvinner i alder-
en 50 ti l 69 år mammografi screening hvert annet år 
gjennom det landsdekkende Mammografi program-
met. Hensikten med programmet er å redusere døde-
ligheten av brystkreft  blant kvinnene i målgruppen.

Kreft registeret administrerer programmet, og har blant 
annet ansvar for å utvikle, revidere og ti lgjengeligg-
jøre informasjonsmateriell for kvinnene i målgrup-
pen. Formålet med informasjonen er å gi kvinnene et 
grunnlag for å ta et informert valg om deltagelse og 
gi nødvendig informasjon om prakti ske forhold ved 
screeningundersøkelsen for dem som ønsker å delta. 

I 2015 startet Kreft registeret et prosjekt for å revi-
dere informasjonsmateriellet som ti lbys kvinnene i 
målgruppen. En prosjektgruppe fi kk ansvar for plan-
legging og gjennomføring av arbeidet. Seks eksterne 
ressurspersoner med ulik fagbakgrunn ble invitert ti l å 
bidra med faglige perspekti ver for å supplere prosjekt-
gruppens kompetanse. En styringsgruppe, forankret i 
styringsgruppen for Mammografi programmet og den 
faglige rådgivningsgruppen, fi kk ansvar for å godkjenne 
de endelige versjonene av nytt  informasjonsmateriell.

Gjennom prosjektet skulle prosjektgruppen utarbeide nytt  invi-
tasjonsbrev og ti lhørende faktaark, samt informasjonsplakater 
og oppdatert nett side, basert på aktuell litt eratur, kartlegging 
av målgruppens oppfatning av eksisterende informasjons-
materiell, høringsrunder blant fagpersoner og fokusgrup-
peintervjuer med kvinner i målgruppen for programmet. 
Arbeidet skulle blant annet bidra ti l å klargjøre hva som 
kunne betraktes som ti lstrekkelig kunnskapsgrunnlag og rel-
evant informasjon for at kvinner skulle kunne ta informerte 
valg om deltakelse i Mammografi programmet. Det skulle 
også avklare hvordan det ville være hensiktsmessig å 
presentere denne informasjonen. Denne rapporten pre-
senterer og dokumenterer arbeidet som er gjennomført. 

Første datainnsamling ble gjennomført som en spørresk-
jemaundersøkelse i august 2015, der hensikten var å kartleg-
ge målgruppens oppfatning av eksisterende informasjon-
smateriell. Spørreskjemaundersøkelsen ble gjennomført 
blant 569 kvinner som møtt e ti l mammografi - screening 
ved fem ulike screeningenheter på Østlandet. Hoved-
funnene var at fl ertallet foretrakk et invitasjonssystem 
der de automati sk fi kk reservert ti d og sted for screenin-
gundersøkelsen og at ti lbudet fra Mammografi program-
met ble oppfatt et som valgfritt . Om lag 60 % hadde lest 
hele eller deler av informasjonsbrosjyren de fi kk sam-
men med invitasjonsbrevet, mens en betydelig lavere 
andel hadde kjennskap ti l positi ve og negati ve sider ved 

mammografi screening. Om lag 4 % hadde oppsøkt ek-
stra informasjon i ti llegg ti l den de hadde fått  via invitas-
jonsbrevet. En begrensning i spørreskjemaundersøkelsen 
var at kun kvinner som møtt e ti l screening ble inkludert. 

Ett er spørreskjemaundersøkelsen utarbeidet prosjekt-
gruppen et første forslag ti l revidert informasjonsmateriell. 
Utkastene ble i oktober 2015 sendt på en høringsrunde, 
der fagpersoner og -miljøer ti lknytt et Mammografi pro-
grammet og/eller revisjonsarbeidet ble inviterte ti l å 
gi innspill ti l forslag ti l ny informasjon. Kort oppsum-
mert oppfatt et prosjektgruppen at det var veldig for-
skjellige syn blant høringsdeltakerne på hvorvidt ut-
kastene ti l informasjon var korrekte og presise nok, 
og hvorvidt informasjonen framsto som balansert. 

Nye utkast ble derett er utarbeidet av prosjektgruppen 
for bruk i neste datainnsamling, som var fi re fokusgrup-
peintervjuer med kvinner i målgruppen for programmet. 
Fokusgruppeintervjuene ble gjennomført i perioden no-
vember 2015 ti l februar 2016, og hadde ti l sammen 22 
deltakere. Kort oppsummert ble mengden informasjon 
og språket som var brukt godt mott att . Deltakerne mente 
informasjonen om ulemper ved mammografi screening 
var framhevet for mye sammenlignet med informasjonen 
om fordeler, og at informasjonen om overdiagnosti kk var 
vanskelig å forstå. Flere syntes den tallbaserte informas-
jonen var forvirrende, og at deler av informasjonen var 
skremmende. Valgfriheten ved ti lbudet syntes å bli klart 
oppfatt et. Det er grunn ti l å tro at seleksjonsskjevhet i 
utvalgene påvirket resultatene. Prosjektgruppen hadde 
forsøkt å rekrutt ere også fokusgruppedeltakere som ikke 
hadde møtt  på invitasjoner ti l programmet. Dett e lyk-
tes ikke, slik at alle deltakerne var kvinner med ti dligere 
oppmøter i programmet som ga utt rykk for et positi vt 
grunnsyn på mammografi screening. Det er sannsynlig at 
variasjonen og bredden i det innsamlede materialet ville 
vært større dersom gruppene også hadde hatt  deltak-
ere som ikke ønsket å delta i mammografi screening. 

Andre høringsrunde blant fagmiljøenee ble gjennomført 
om lag fi re måneder ett er fokusgruppeintervjuene, og 
omfatt et samme deltakere som i første høringsrunde. 
Igjen var hensikten å få innspill ti l revidert informasjons- 
materiell fra et bredt utvalg av fagpersoner og -miljøer 
med ti lknytning ti l Mammografi programmet eller med en 
type fagkompetanse som prosjektgruppen anså som sp-
esielt relevant. På bakgrunn av innspill fra fokusgruppene, 
første høringsrunde og faglitt eratur var informasjonen 
på det ti dspunktet blitt  mer omfatt ende og hadde en del 
endringer i struktur og innhold sammenlignet med første 
høringsrunde. Kort oppsummert ga den andre hørings-
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runden relativt mye støtte til hvordan informasjonsma-
teriellet på det tidspunktet var utformet, til tross for at det 
fortsatt var ulike og til dels kritiske synspunkter på deler 
av innholdet og hvordan informasjonen var presentert. 

Siste datainnsamling ble gjennomført som et femte fokus-
gruppeintervju med seks deltakere i oktober 2016. Hensik-
ten var å få innspill fra kvinner i målgruppen på en tilnærmet 
endelig versjon av revidert materiell. Deltakerne i denne 
fokusgruppen oppfattet deler av informasjonen som lite 
relevant og vanskelig å forstå. For eksempel ble de i liten 
grad bevisste på hensikten med å inkludere informasjonen 
om fordeler og ulemper ved mammografiscreening for å 
legge til rette for informerte valg om deltakelse. Informas-
jonen ble oppfattet som ubalansert i favør av å framheve 
ulemper ved å delta, noe kvinnene så som et paradoks et-
tersom de oppfattet programmet som et positivt helsetil-
bud anbefalt av offentlige helsemyndigheter. Reaksjonene 
var gjenkjennbare sammenlignet med de fire første fok-
usgruppeintervjuene, men kom sterkere til uttrykk i den 

femte gruppen. Deltakerne opplevde også strukturen i 
utkastene til informasjon som rotete, gjentakende og lite 
leservennlig. Heller ikke for denne fokusgruppen hadde det 
lyktes å rekruttere kvinner som ikke ønsket å delta i mammo-
grafiscreening, og det er sannsynlig at variasjonen og bred-
den i det innsamlede materialet ble begrenset av dette.

Den endelige versjonen av revidert informasjonsmateriell ble 
utarbeidet av prosjektgruppen basert på en samlet vurder-
ing av litteratur og resultatene fra datainnsamlingene i pros-
jektet. Innretningen ble i stor grad å bevisstgjøre målgruppen 
på at de stod overfor et valg om å benytte tilbudet om mam-
mografiscreening eller ikke, samt peke på at valget kunne 
medføre både fordeler og ulemper. Fordeler og ulemper 
ble kort beskrevet, mens utdypende forklaringer og tall-
basert informasjon ble utarbeidet for Mammografipro-
grammets nettsider. Ny grafisk utforming ble utviklet for 
å gjøre informasjonen mer oversiktlig og leservennlig. 
Endelige versjoner ble satt i produksjon 1. april 2017.
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BAKGRUNN
Mammografi screening er et forebyggende helseti ltak mot 
brystkreft , som helsemyndighetene i Norge har valgt å ti l-
by alle kvinner i alderen 50 ti l 69 år gjennom det lands-
dekkende Mammografi programmet. Kreft registeret ad-
ministrerer programmet, og har blant annet ansvar for å 
utvikle, revidere og ti lgjengeliggjøre informasjonsmateriell 
for kvinnene i målgruppen. Kreft registeret informerer 
også om Mammografi programmet overfor befolkningen 
generelt, inkludert overfor leger og annet helsepersonell.

Mammografi programmet startet i 1996 og ble gradvis ut-
videt slik at det var landsdekkende i 2005. Tilbudet ble satt  
i gang på bakgrunn av randomiserte kontrollerte studier 
som viste at mammografi screening kunne redusere døde-
ligheten av brystkreft  blant kvinner som ble invitert (1-3). 
I ett erti d har det blitt  gjennomført en rekke observasjons-
studier om ulike sider ved mammografi screening, og vi 
har fått  betydelig mer viten om både fordeler og ulemper 
(4-7). Denne forskningen har også avdekket at kunnskaps-
bevisene fremdeles er begrenset når det gjelder fl ere sen-
trale spørsmål om mammografi screening, som omfanget 
av overdiagnosti kk og overbehandling. Et annet eksem-
pel er at det fortsatt  også er begrenset kunnskap om hvor 
mye av den observerte nedgangen i brystkreft dødelighet i 
målgruppen for screening som skyldes selve screeningen, 
og hvor mye som skyldes bedret brystkreft behandling (7). 

Informasjon er ferskvare, også innen mammografi screening. 
Kunnskapsgrunnlaget og -bevisene endres raskt, det 
samme gjelder hva som er hensiktsmessige kommunikas-
jonsmetoder, egnet språk og relevante grafi ske utt rykk. 
I 2015 startet Kreft registeret en omfatt ende revisjon av 
informasjons- materiellet i Mammografi programmet. 
Forrige store revisjonsarbeid ble gjennomført i 2009. 
Ett er dett e har det kommet ny og oppdatert kunnskap 
om eff ektene av organisert mammografi screening, både 
fra internasjonale samlestudier og kunnskapsoppsum-
meringer (4, 6, 8-10), og fra den uavhengige, forsknings-
baserte evalueringen av Mammografi programmet (7). 

Et av formålene med informasjonsmateriellet i Mam-
mografi programmet er å gi kvinnene i målgruppen et 
grunnlag for å ta informerte valg vedrørende deltagelse. 
Det er mange utf ordringer ved dett e ti lsynelatende en-
kle prinsippet når konkret informasjon skal utf ormes. Det 
er ikke enighet, verken generelt i litt eraturen eller innen 
fagområdet kreft screening, om hva et informert valg er, 

hvilke metoder som er best egnet ti l å fremme det, eller 
hvordan det kan måles (11-15). Et sentralt utgangspunkt for 
de fl este er likevel at det å ti lrett elegge for et informert 
valg innebærer mye mer enn framlegging av informas-
jon (13). Innen litt eraturen om informerte valg og kreft - 
screening har for eksempel Jepson og kollegaer lagt vekt 
på at skrift lig informasjon må bli lest og forstått  av mot-
takeren, at en person må kunne velge fritt  mellom ulike 
alternati ver, og ha muligheter for å gjennomføre valget 
sitt  (16). De har også pekt på at ulike perspekti ver kan 
ha stor betydning for hva som vurderes som vikti g; der 
fagpersoner gjerne ser informerte valg som rasjonelle 
beslutninger den enkelte tar på bakgrunn av balansert 
informasjon som legges fram om en sak, kan enkeltper-
soner vektlegge noe helt annet – for eksempel det val-
get som gir sterkest følelse av å være fornøyd og minst 
i tvil om hvorvidt beslutningen har vært rikti g (16). 

Muligheten for å ta valg i tråd med egne verdier og øn-
sker vektlegges oft e i litt eraturen. Informerte valg kan da 
ses som «beslutninger tatt  på bakgrunn av ti lstrekkelig 
forståelse av relevant informasjon, og valg av en handle-
måte som er i tråd med egne ønsker og verdier» (12). Men 
fagmiljøene er ikke enige om hva som er «ti lstrekkelig 
forståelse» og «relevant informasjon» om mammografi s-
creening (17, 18). Et av elementene i disse diskusjonene er 
trolig de store variasjonene i hvordan fordelene og ulem-
pene ved mammografi screening anslås og vurderes (14).

De senere årene har det særlig vært mange diskusjoner 
om hvordan informasjon om overdiagnosti kk bør presen-
teres (15). Ved mammografi screening kan det oppdages 
saktevoksende og «sovende» kreft svulster som ikke 
ville blitt  oppdaget uten deltakelse i screening, og som 
medfører at kvinnene det gjelder får en diagnose og be-
handling for brystkreft  som de ikke har nytt e av. Dett e 
kalles oft e overdiagnosti kk eller overbehandling. Det er 
stor variasjon i beregnet omfang av overdiagnosti kk, og 
det er omfatt ende diskusjoner i fagmiljøene om hvilke 
beregningsmetoder som er best egnet (8). Studier viser 
også at begrepet overdiagnosti kk er lite kjent og forstått  
i befolkningen generelt, og kanskje ti l dels også blant 
helsepersonell (11, 19). Helsepsykologer som McCaff ery 
og kollegaer har pekt på at det de senere år er utviklet 
noen verktøy for å informere om overdiagnosti kk, men at 
det fremdeles er et stort behov for forskning på hva slags 
kunnskap befolkning, pasienter og helsepersonell har om 
overdiagnosti kk, hva de forstår og ønsker å vite, og hvilke 
reaksjoner de får når de mott ar denne type informasjon 

DEL 1: REVISJONSPROSJEKTET � 
GJENNOMFØRING OG HOVEDRESULTATER
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(19). De etterlyser samtidig en varsom og forskningsbasert 
tilnærming til informasjon om overdiagnostikk, med be-
grunnelse i at denne type informasjon også kan ha noen 
uønskede bieffekter som kognitiv overbelastning og for-
virring av befolkningen, at den kan virke belastende på 
mennesker som allerede har fått diagnose og behan-
dling for sykdommen, og at det er en type informasjon 
som kan bidra til å skape mistillit til tradisjonell medisin.

De siste tiårene har det vært økt fokus i helsevesenet på 
at pasienter skal delta aktivt i beslutninger om eget liv og 
egen helse. Samtidig har det vokst fram en økende erkjen-
nelse av ulike utfordringer med å få pasient- og bruker-
grupper til å forholde seg aktivt til informasjon og valg 
de står overfor (20). Når det gjelder mål og metode for 
informasjonsformidling innen screening, kan det sies 
å tradisjonelt ha eksistert to ulike retninger. Den ene har 
i stor grad oppfordret til å møte til screening og framhev-
et fordelene ved å delta, mens den andre har vært mer 
basert på en «analyser og velg»-tilnærming. «Analys-
er og velg»-tilnærmingen har lagt vekt på betydningen 
av individuelle - og gjerne selvstendige - valg, og at dis-
se valgene skal baseres på vurderinger av sammenlign-
bare data om utfall av screening og ikke-screening (21). 

Disse to retningene ble i 2008 supplert av Entwistle og 
kollegaer med et tredje alternativ, kalt «Consider an of-
fer» (21), basert på forskning om hva pasienter verdsetter 
i kommunikasjon med helsepersonell og hva som påvirker 
hvordan personer involverer seg i beslutnings- taking. Til-
nærmingen legger vekt på å respektere personlig selvs-
tendighet uten å samtidig overbelaste mottakerne med in-
formasjon og krav om beslutningstaking som de ikke ønsker 
å involvere seg i, og legger også vekt på å ikke hindre at folk 
deltar i effektive og hensiktsmessige screeningprogram-
mer. «Consider an offer»-tilnærmingen forsøker også å ta 
hensyn til at det har en betydning hvem som er avsender 
av informasjonen og hvilken troverdighet denne har, og at 
det kan oppleves forvirrende for en legperson å bli oppfor-
dret til å ta valg om deltagelse i et screeningtilbud som 
tilbys en befolkning på bakgrunn av råd fra fagekspertise 
og som del av et offentlig finansiert helsebudsjett (18). 

«Consider an offer»-tilnærmingen ble lagt til grunn da in-
formasjonsmateriellet i det engelske screeningprogram-
met mot brystkreft ble revidert i 2013 (18). Revisjonsar-
beidet baserte seg blant annet på innspill fra kvinner som 
deltok i en såkalt Citizens` Jury, hvor kvinnene først fikk 
grundig undervisning om ulike relevante temaer relatert 
til brystkreft og mammografiscreenng. Det ble deretter 
undersøkt hvilke ord og begreper som ble foretrukket 
av kvinnene, hva de opplevde som relevant informasjon, 
hvordan de forsto ulike måter å framstille risiko og tall-
basert informasjon på, og hvordan de foretrakk å få infor-
masjon presentert. Det ble også samlet innspill fra ulike 
fagpersoner og –miljøer, og det ble gjennomført kognitiv 

testing av kvinner i målgruppen for programmet for å un-
dersøke hvordan de forstod konkrete utkast til informasjon. 

Arbeidet resulterte i en brosjyre på 16 sider, «Helping 
you decide» (22), som siden 2013 har fulgt med invitas-
jonsbrevet til mammografiscreeningen som utføres i 
regi av Public Health England. I følge ekspertgruppen 
som var ansvarlig, har den reviderte informasjonen til 
hensikt å unngå direkte oppfordring til deltagelse, sam-
tidig som den også vil unngå å be målgruppen om å ta 
et valg om deltagelse uten at det samtidig følger med 
en form for veiledning når det gjelder dette valget (18).

Da arbeidet med å revidere informasjonen i Mammo-
grafiprogrammet startet, ble det tidlig klart at det ville 
være hensiktsmessig å gjennomføre et prosjekt som 
kunne forene innspill både fra relevante fagmiljøer og 
fra kvinner i målgruppen for programmet. Det ble der-
for planlagt et arbeid i flere trinn, der nytt informasjon-
smateriell skulle utarbeides basert på aktuell litteratur, 
kartlegging av målgruppens oppfatning av eksisterende 
informasjonsmateriell, høringsrunder blant fagperson-
er og fokusgruppeintervjuer med kvinner i målgruppen 
for programmet. Gjennom dette arbeidet skulle det blant 
annet klargjøres hva som kunne betraktes som tilstrekke-
lig kunnskapsgrunnlag og relevant informasjon for at mål-
gruppen skulle kunne ta informerte valg om deltakelse 
i Mammografiprogrammet, og hva som ville være hen-
siktsmessige måter å presentere denne informasjonen på. 

FORMÅL 
Det er to formål med informasjonsmateriellet i Mam-
mografiprogrammet. Det ene er å gi kvinnene i målgrup-
pen et grunnlag for å ta et informert valg om deltagelse. 
Dette innebærer at kvinnene skal få oppdatert, balansert 
og relevant informasjon om Mammografiprogrammet 
når de inviteres til å delta, og at informasjonen er tilret-
telagt slik at kvinnene skal lese og forstå den. Det andre 
formålet er at informasjonsmateriellet skal gi nødvendig 
informasjon om praktiske forhold ved screeningun-
dersøkelsen for de kvinnene som ønsker å delta.

Hensikten med revisjonsprosjektet var å oppdatere in-
formasjonen i Mammografiprogrammet i tråd med gjel-
dende kunnskap om mammografiscreening og presen-
tere denne informasjonen på en måte som fremmer 
kvinnenes mulighet til å ta informerte valg om deltagelse.

Hensikten med denne rapporten er å presentere og 
dokumentere arbeidet som ble gjort i forbindelse 
med revisjonen og belyse ulike tema som har vært 
spesielt viktige for gjennomføring og sluttresultat.
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RAMMER
Hva som skulle revideres
Informasjonsmateriellet i Mammografiprogrammet består 
av tre hovedelementer; brevutsendelsene (invitasjons-, 
påminnelses- og svarbrev), informasjonsplakater på 
venterommene på screeningenhetene i programmet og 
Mammografiprogrammets nettsider. Det var innholdet i 
disse tre elementene som skulle revideres i prosjektet.

Hovedfokuset for revisjonen var innholdet i invitas-
jonsbrevet. Dette brevet sendes alle i målgruppen for 
programmet og utgjør dermed det viktigste informas-
jonsgrunnlaget for kvinnene. Invitasjonsbrevet inneholdt 
ved prosjektstart selve invitasjonen og et medfølgende 
faktaark, begge disse inngikk i revisjonsarbeidet. 

Kreftregisteret hadde som utgangspunkt at formidlingen 
av informasjonen skulle bygges opp etter prinsippet om 
«leveled information». Dette innebar å tilby informasjon 
på ulike nivåer i de ulike informasjonskanalene som stod 
til rådighet. Informasjonen på første nivå, som alle fikk via 
invitasjonsbrevet og faktaarket, skulle bestå av generell 
og overordnet informasjon, mens informasjonen på de 
neste nivåene skulle være mer detaljert og spesifikk, og i 
større grad være informasjon som måtte oppsøkes av den 
enkelte selv via nettsidene eller på venterom.

Det ble planlagt å oversette den reviderte informasjonen 
til engelsk når prosjektet var ferdigstilt. For grupper med 
behov for mer tilrettelagt informasjon, som eksempelvis 
kvinner med innvandrerbakgrunn, skulle det utarbeides 
materiell gjennom separate prosjekter.

Praktiske føringer
Mammografiprogrammet ble tilsluttet Nasjonalt program 
for sikker digital post fra 1.1.2016, i tråd med myndighetenes 
føring om at offentlig kommunikasjon med innbyggere 
i Norge fortrinnsvis skal skje med digitale metoder (23). 

Gjennom det nasjonale programmet for sikker digital post, 
inngikk Difi offentlige avtaler med ulike leverandører som 
innebar krav til standardisering av produkter inkludert i 
avtalene. Denne standardiseringen, i kombinasjon med 
de økonomiske rammene i Mammografiprogrammet, ga 
viktige praktiske føringer for deler av informasjonsma-
teriellet som inngikk i revisjonsprosjektet. I praksis forsvant 
brosjyreformatet som mulig vedlegg i brevene. Dette var 
et format Mammografiprogrammet tidligere brukte for å 
gjøre informasjonen mer leservennlig. De samme førin-
gene gjorde at innholdet i fysiske brev ikke kunne overstige 
to A4-sider med dobbeltsidig utskrift, og at filstørrelse 
for digitale brev ikke kunne overstige 100 kB. Dette var 
viktig fordi det blant annet i stor grad begrenset mulighe-
tene for å bruke bilder og grafikk i brevutsendelsene.

Prosjektgruppens ståsted  
I arbeidet med å revidere informasjonsmateriellet tok 
prosjektgruppen utgangspunkt i at Mammografipro-
grammet er et helsetilbud som er anbefalt av norske 
helsemyndigheter. Anbefalingen er begrunnet i at for-
delene er større enn ulempene, og at programmet 
er organisert på en kostnadseffektiv måte. Anbefalin-
gen har vært gjeldene siden Stortingets vedtak i 1998 
om at offentlig mammografiscreening skulle innføres, 
og ble bekreftet av Helse- og omsorgsministeren i 
2015 (24) da resultatene fra den uavhengige, forsk-
ningsbaserte evalueringen av programmet forelå (7). 

Som en konsekvens av dette ser Kreftregisteret det som 
sin oppgave å legge til rette for at programmet tilbys som 
et likeverdig og valgfritt helsetilbud for målgruppen, at 
det har en kostnadseffektiv drift, og at det skal være en-
kelt å benytte tilbudet for dem som ønsker å delta. Re-
visjonsprosjektet var dermed blant annet basert på gjel-
dende invitasjonssystem, som innebærer at kvinnene 
får en invitasjon med tid og sted for undersøkelse. Kref-
tregisteret sin vurdering er at et slikt invitasjonssystem er 
hensiktsmessig og berettiget for Mammografiprogrammet 
på bakgrunn av dokumentasjonen som foreligger (7, 8, 10, 
25), så fremt det samtidig pekes tydelig på valgfriheten ved 
tilbudet overfor målgruppen, gis god informasjon om hva til-
budet innebærer, og at det er enkelt å avstå fra deltakelse 
for de kvinnene som ikke ønsker å benytte tilbudet. 

ORGANISERING
Det lå i prosjektets natur at kunnskap fra flere ulike 
fagområder måtte forenes i revisjonsarbeidet. Arbei-
det ble derfor organisert med tanke på å ivareta dette. 

• En prosjektgruppe med ansvar for planlegging og 
gjennomføring ble etablert ved mammografiseksjo-
nen ved Kreftregisteret. 

• Seks eksterne ressurspersoner med ulik fagbak-
grunn ble invitert til å bidra med sine faglige per-
spektiver. Hensikten var å supplere prosjektgrup-
pens kompetanse og sikre at ulike perspektiver ble 
ivaretatt. Ressurspersonene deltok i hovedsak i 
oppstartsmøtet for prosjektet og i høringsrundene, 
og ved behov som rådgivere på faglige spørsmål 
innen den enkeltes kompetanseområde. 

• En styringsgruppe for prosjektet ble opprettet, og fikk 
ansvar for å godkjenne de endelige versjonene av nytt 
informasjonsmateriell. Hensikten var å sikre forankring 
hos styringsgruppen for Mammografiprogrammet og 
den nasjonale rådgivningsgruppen for programmet. 

Vedlegg 1 viser deltakerne i de ulike gruppene.
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GJENNOMFØRING 
Det ble brukt tre ulike metoder for å samle inn data i prosjektet:

• En spørreskjemaundersøkelse ble gjennomført 
ved fem screeningenheter for å kartlegge hvordan 
eksisterende informasjon ble oppfattet av kvinner i 
målgruppen for programmet og hvordan kvinnene 
opplevde muligheten til å ta et fritt og informert valg 
om deltagelse. Denne ble gjennomført i august 2015.

•  To høringsrunder der hensikten var å få tilbake-
meldinger fra ulike fagmiljøer på utkast til informas-
jon. Den første ble gjennomført i oktober 2015, den 
andre i juni 2016.

•  Fem fokusgruppeintervjuer med kvinner i målgrup-
pen for programmet, der hensikten var å belyse 
kvinnene sine ønsker og behov for informasjon. De 
fire første ble gjennomført november 2015 til febru-
ar 2016, det femte i oktober 2016.

I tillegg til de tre datainnsamlingene, ble det arrangert et 
oppstartsmøte ved Kreftregisteret i september 2015 for 
å presentere prosjektplanen for involverte fagmiljøer og 
diskutere ulike perspektiver som var spesielt viktige for å 
nå prosjektets målsetning. Vedlegg 2 viser programmet 
for møtet.

I vedlegg 3 gis en oversikt over gjennomføringen av hele 
prosjektet, med tidspunkt for når de ulike aktivitetene ble 
gjennomført, hva som ble gjort og hvem som var involvert.  

Når resultatene fra datainnsamlingene presenteres videre 
i denne rapporten, har vi valgt å strukture informasjonen 
på følgende måte: Del 1 gir en kortversjon av hele prosjek-
tet, med utvalgte resultater fra alle de tre datainnsamlin-
gene. I del 2 og del 3 presenteres mer detaljerte resultater 
fra henholdsvis spørreskjemaundersøkelsen og fokusgrup-
peintervjuene, og i del 3 er det også en samlet diskusjon 
av resultatene fra fokusgruppene. For at del 2 og 3 skal gi 
et helhetlig bilde av resultatene fra de respektive datainn-
samlingene, gjentas resultatene som er beskrevet i del 1, 
også i del 2 og del 3. Denne strukturen gjør rapporten len-
gre, men er valgt for at leseren skal kunne få et overblikk 
over hele prosjektet ved kun å lese første del, mens de som 
er interesserte i mer detaljer, kan gå videre til del 2 og 3.

Spørreskjemaundersøkelsen 
En spørreskjemaundersøkelse ble gjennomført ved fem 
screeningenheter i august 2015. I løpet av to dager fikk 
alle som møtte til screening ved de aktuelle enhetene 
utdelt et spørreskjema med spørsmål relatert til invitas-
jonen og daværende informasjonsmateriell (vedlegg 
9). Det var frivillig å delta. Gjennomføringen var god-
kjent av personvernombudet for forskning ved Oslo 
universitetssykehus HF (PVO-nummer 2015/12455).

Hensikt

Hensikten med spørreskjemaundersøkelsen var å kartlegge 
hvordan det daværende informasjonsmateriellet ble op-
pfattet av kvinnene i målgruppen for Mammografipro-
grammet, og få en indikasjon på hvorvidt de opplevde å 
ta et fritt og informert valg om deltagelse i programmet. 

Gjennomføring

Prosjektgruppen hadde laget et spørreskjema som bestod 
av ti spørsmål (vedlegg 4). Spørsmålene ble valgt ut fra hva 
prosjektgruppen vurderte var hensiktsmessig for pros-
jektets formål, og inkluderte blant annet spørsmål om 
hvorvidt de hadde lest informasjonsbrosjyren de had-
de fått tilsendt sammen med invitasjonsbrevet, hvorvidt 
de hadde oppsøkt tilleggsinformasjon, i hvilken grad de 
hadde overveid å ikke delta og hvordan de opplevde valg-
friheten ved tilbudet. Kvinnene ble bedt om å oppgi alder 
og hvor mange ganger de hadde deltatt i programmet. Ut 
over dette ble det ikke samlet inn personlige opplysninger.  

 
Undersøkelsen fant sted 25. og 27. august ved screening- 
enhetene i Oslo, Bærum, Drammen, Lillestrøm og Kalnes. 
Disse screeningenhetene ble valgt blant annet av prak-
tiske hensyn til gjennomførbarhet og forventet antall 
kvinner som ville møte til screening. 

  

Spørreskjema 
Målet med denne spørreundersøkelsen er å forbedre informasjonen Mammografiprogrammet 
sender ut til kvinnene. Å besvare spørreskjemaet er frivillig. Svarene dine vil være anonyme og vil bli 
behandlet konfidensielt. Studien er godkjent av Kreftregisterets personvernombud.  

 

Besvar spørsmålene nedenfor ved å skrive inn ditt svar på linjen. 

 
1. Alder _________ 

 
2. Hvor mange ganger, inkludert i dag har du deltatt i Mammografiprogrammet? 

__________ 

 

 

Besvar spørsmålene nedenfor ved å krysse av for ett av svaralternativene. 

 

3. Foretrekker du å automatisk få reservert time for undersøkelse (slik som det er i 
dag), eller hadde du ønsket å selv måtte ta kontakt for å reservere tid, og kun motta 
en påminnelse i posten? 

☐ Jeg foretrekker å få reservert time, slik som nå 

☐ Jeg hadde foretrukket å reservere timen min selv per telefon 

☐ Jeg hadde foretrukket å reservere timen min selv på nettet  

☐ Jeg vet ikke 

 

4. Tror du at du hadde valgt å ta mammografi gjennom Mammografiprogrammet 
dersom du ikke hadde fått tildelt tid og sted? 

☐ Ja 

☐ Nei 

☐ Jeg vet ikke 

  

5. Leste du informasjonsbrosjyren som du mottok med invitasjonsbrevet? 

☐ Ja, jeg leste hele 

☐ Ja, jeg leste noe  

☐ Nei  
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Ansatt e i mammografi seksjonen ved Kreft registeret 
gjennomførte spørreundersøkelsen. Kvinnene fi kk in-
formasjon og ble spurt om å delta når de ankom ven-
terommene på de respekti ve enhetene. De fl este som 
takket ja, fylte ut spørreskjemaet før screeningun-
dersøkelsen ble gjennomført, mens noen valgte å gjøre 
det ett er gjennomført screeningundersøkelse. Utf ylte 
skjemaer ble levert ti l personalet fra Kreft registeret.

Materiale og metode

Både åpne og lukkede spørsmålsformuleringer ble benytt et. 
Skjemaet inkluderte også spørsmål der holdninger ti l 
ulike tema ble målt, her ble Likert skala med gradering 
fra 1 ti l 10 benytt et som svaralternati v. 

Totalt 569 kvinner ble spurt om å delta. Til sammen 507 kvin-
ner (89 %) besvarte spørreskjemaet. Blant de som svarte, 
var 180 kvinner (36 %) fra screeningenheten i Oslo, 88 (17 
%) fra enheten i Bærum, 91 (18 %) fra enheten i Dram-
men, 70 (14 %) fra enheten på Lillestrøm, mens 78 (15 %) 
var fra screeningenheten på Kalnes i Østf old  (Tabell 1).

Deskripti v stati sti kk ble brukt for å se på sammenhengen 
mellom kvinnenes svar på spørreskjemaet og deres alder 
og screeningenhet. Frekvenser og andeler er presentert 
i tabeller og fi gurer. Sammenhenger mellom kvinnenes 
svar på de ulike spørsmålene er presentert i krysstabel-
ler. Tabeller ble produsert i STATA versjon 14 (STATA Corp, 
TX), mens fi gurer ble laget i Microsoft  Offi  ce Excel 2013. 

Resultater 

Nedenfor vises bakgrunnsinformasjonen som ble samlet 
inn om studiedeltakerne, samt noen resultater fra spørre-
undersøkelsen. 

Gjennomsnitt salderen totalt var 58,1 år (median: 57 år). 
Gjennomsnitt lig og median alder for deltakere i Mam-
mografi programmet er henholdsvis 59,5 år og 59 år. 

Deltakerne i spørreundersøkelsen oppga at de i gjennom-
snitt  hadde deltatt  4,1 ganger (median: 3) i Mammografi pro-
grammet, inkludert det aktuelle oppmøtet (Tabell 6 i Del 2)

Tabell 1: Studiepopulasjon ett er aldersgrupper og screeningenhet
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Tabell 2a: Foretrukket invitasjonsmetode, ett er alder 

Tabell 2b: Foretrukket invitasjonsmetode, ett er screeningenhet

Foretrukket invitasjonsmetode

For å undersøke hvordan deltakere i Mammografi pro-
grammet ønsket å bli invitert ti l mammografi screen-
ing, ble kvinnene spurt om de foretrakk at ti d og sted 
for undersøkelse ble gitt  i invitasjonsbrevet, som i dag, 
eller om de ville ha foretrukket å ta kontakt selv for 
å reservere ti d, enten via telefon eller på internett . 

Over 90 % oppga at de foretrakk den måten som 
brukes per i dag, det vil si ved å mott a en invitasjon 
med ti d og sted (Tabell 2a og b). Mellom 1 og 2 % op-
pga at de ville foretrukket å besti lle ti me ved å ringe 
selv. Blant de yngste kvinnene (< 55 år), var det 7 % 
som ville foretrukket å reservere ti me selv på inter-
nett  (Tabell 2a). Denne andelen sank med økende alder.
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I hvilken grad ble informasjonen i invitasjonsbrevet lest?

På den ti den spørreundersøkelsen ble gjennomført, ble det 
sendt ut en femsiders informasjonsbrosjyre sammen med in-
vitasjonen ti l screeningundersøkelsen. Studiedeltakerne ble 
spurt om de hadde lest hele eller deler av denne brosjyren. 

Om lag 58 % oppga at de hadde lest hele informasjonsbro-
sjyren, mens 38 % svarte at de hadde lest noe av den (Figur 
1a og b). Om lag 4 % svarte at de ikke hadde lest brosjyren i 
det hele tatt . Andelen som oppga å ha lest hele informasjo-
nen, var høyest blant de eldste kvinnene (65+ år) (Figur 1a).

Om lag 3 % av studiedeltakerne oppga å ha oppsøkt annen 
informasjon, enten ved å gå inn på nett siden ti l Mammo-
grafi programmet eller oppsøke andre informasjonskilder 
(Figur 6a og 6b i Del 2).

I hvilken grad ble ti lbudet opplevd som valgfritt ?

For å undersøke i hvilken grad kvinnene opplevde ti lbudet 
om mammografi screening som valgfritt , ble deltakerne 
spurt om de hadde opplevd å ha et reelt valg om å takke nei 
ti l invitasjonen. Kvinnene skulle sett e ring rundt tallet som 
passet best på en skala fra 1 (ikke et reelt valg) ti l 10 (et reelt 
valg). I ett erkant ble skalaen kategorisert: Ikke et reelt valg 
(1 og 2), delvis (3-5), ganske (6-8) og reelt valg (9 og 10).

De fl este, 81 %, rapporterte at de opplevde å ha et reelt 
valg om å takke nei ti l ti lbudet. Om lag 7 % opplevde 
at de ikke hadde et reelt valg. De eldste kvinnene op-
pga i noe større grad enn de yngre å ha et reelt valg.

Figur 1a og 1b: I hvilken grad kvinnene hadde lest informasjonen i invitasjonsbrevet, ett er alder (a) og screeningenhet (b)

Figur 2a og 2b: I hvilken grad oppleves ti lbudet som valgfritt , ett er alder (a) og screeningenhet (b)  
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I hvilken grad vurderte kvinnene å ikke delta?

Kvinnene ble også spurt om i hvilken grad de hadde 
vurdert å ikke møte ti l screening. De skulle sett e ring 
rundt tallet som passet best på en skala fra 1 (ikke 
vurdert) ti l 10 (grundig vurdert). I ett erkant ble skal-
aen kategorisert: Ikke vurdert (1 og 2), vurdert litt  
(3-5), vurdert (6-8) og grundig vurdert (9 og 10).

Et klart fl ertall oppga at de ikke hadde vurdert å la 
være å møte, mens om lag 4 % svarte at de hadde 
grundig vurdert å ikke møte (Figur 3a og b). Blant de 
33 kvinnene som svarte at de ikke opplevde et reelt 
valg om å takke nei, var det to som samti dig svarte 
at de hadde grundig vurdert å ikke møte (Tabell 3).

Figur 3a og 3b:  I hvilken grad hadde kvinnene vurdert å ikke delta, ett er alder (a) og screeningenhet (b)

Tabell 3:  Sammenheng mellom opplevelsen av å ha et reelt valg om å takke 
nei ti l mammografi screening og i hvilken grad kvinnene vurderte å ikke møte
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I hvilken grad mente kvinnene å ha kjennskap ti l 
positi ve og negati ve sider ved mammografi screening?

Prosjektgruppen ønsket også å kartlegge hvorvidt kvinnene 
mente å ha kjennskap ti l både fordeler og ulemper ved 
mammografi screening. Som over, skulle kvinnen sett e 
ring rundt tallet som passet best ut fra hvor enige de 
var, på en skala fra 1 (i liten grad) ti l 10 (i stor grad). 
I ett erkant ble skalaen kategorisert som; i liten grad 
(1 og 2), noe (3-5), en del (6-8) og i stor grad (9 og 10).

Om lag 40 % av studiedeltakerne oppga å i stor grad kjenne 
ti l både positi ve og negati ve sider ved mammografi screen-
ing, mens 25 % rapporterte at de i liten grad hadde kjenn-
skap ti l temaet (Figur 4a og 4b). Det var de eldste kvinnene, 
og kvinnene som møtt e ved screeningenheten i Bærum, 
som i størst grad oppga å ha kjennskap ti l de positi ve og 
negati ve sidene. Den fakti ske kunnskapen om fordeler 
og ulemper ved mammografi screening ble ikke kartlagt.

Figur 4a og 4b: Kjennskap ti l fordeler og ulemper ved mammografi screening, ett er alder (a) og screeningenhet (b)
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Konsekvenser for informasjonsmateriellet

Kort oppsummert var hovedfunnene i spørreundersøkelsen 
at et klart flertall av deltakerne foretrakk et invitasjonssys-
tem der de automatisk fikk reservert tid og sted for un-
dersøkelse. Det var også et klart flertall som oppfattet til-
budet fra Mammografiprogrammet som valgfritt, selv om 
en kanskje overraskende høy andel, rundt 7 %, oppga at de 
ikke opplevde å ha reell mulighet for å takke nei. Begrun-
nelsene for svarene ble ikke undersøkt. Om lag 60 % svarte 
at de hadde lest hele eller deler av informasjonsbrosjyren, 
samtidig som det var en betydelig lavere andel som mente 
de hadde kjennskap til både positive og negative sider ved 
mammografiscreening. Om lag 4 % sa de hadde oppsøkt 
ekstra informasjon. Hvorvidt dette resultatet skyldtes 
at flertallet ikke hadde behov for mer informasjon, eller 
det var andre årsaker som lå til grunn, ble ikke kartlagt. 

Svarprosenten i spørreundersøkelsen var høy, 89 %, og ut-
valget kan derfor antas å være lite påvirket av seleksjonssk-
jevhet utover at gruppen var kjennetegnet ved å ha valgt 
å delta i Mammografiprogrammet. Vi må likevel anta at 
dette kjennetegnet har påvirket resultatene, ettersom 
det er naturlig å anta at deltagelse i programmet har 
sammenheng med positive holdninger til mammograf-
iscreening og til invitasjonen de hadde mottatt. Det er 
derfor sannsynlig at tilsvarende undersøkelse blant ik-
ke-deltakere i programmet ville gitt andre resultater. De 
framkomne resultatene er dermed ikke generaliserbare 
til hele målgruppen for programmet, men kan i større 
grad være representative for deltakere i programmet. 
Oppmøtet i Mammografiprogrammet har på landsba-
sis vært relativt stabilt siden oppstart, om lag 75 % (26). 

Hver av screeningenhetene i spørreskjemaundersøkelsen 
har opptaksområder fra flere omkringliggende kom-
muner, og studiegruppen representerte derfor et større 
antall kommuner enn de fem som screeningenhe-
tene var lokaliserte i. Alle var lokalisert til Østlandet, 
og prosjektgruppen har ikke grunnlag for å vite om 
om resultatene kan generaliseres til resten av Norge.

Det var ansatte tilknyttet Mammografiprogrammet 
som delte ut og samlet inn spørreskjemaene. Det er en 
mulighet for dette kan ha fått deltakerne til å oppleve 
å ikke ha full anonymitet. Det kan derfor ikke uteluk-
kes at deltakerne har rapportert mer positive og an-
tatt ønskelige svar enn de ville gjort med en gjennom-
føring som i større grad hadde sikret full anonymitet. 

Spørreundersøkelsen bestod kun av åtte fagrelaterte 
spørsmål og hadde ikke til hensikt å gå i dybden på temaene 
som ble undersøkt. Ut fra denne spørreundersøkelsen 
var det derfor ikke mulig å si noe om årsakene til resul-
tatene som kom fram. Utvalgets begrensede størrelse 
gjorde også at antall svar ble svært lavt i de fleste svar-

katagoriene på flere av spørsmålene, fordi det var ett 
svaralternativ som ble valgt av de aller fleste. Det spinkle 
tallgrunnlaget gjorde det vanskelig å tolke disse resul-
tatene på en meningsfull måte, ut over at det var noe 
variasjon i synspunkt og holdninger hos respondentene.

Med begrensningene som er beskrevet over, mener pros-
jektgruppen at hovedfunnene kan antas å gi et rimelig 
godt inntrykk av hvordan deltakere i Mammografipro-
grammet oppfattet daværende tilbud om mammograf-
iscreening og informasjonsmateriellet i programmet. 
Prosjektgruppen brukte resultatene først og fremst 
som erfaringsbakgrunn for å utforme de første utkas-
tene til revidert informasjonsmateriell, og til å identi-
fisere relevante tema og spørsmål til intervjuguidene for 
de etterfølgende fokusgruppeintervjuene i prosjektet.

Første høringsrunde 
I oktober 2015 ble den første høringsrunden i prosjek-
tet gjennomført. Her ble fagpersoner og -miljøer som var 
tilknyttet Mammografiprogrammet og/eller revisjonsar-
beidet inviterte til å gi innspill til konkrete forslag til nytt 
informasjonsmateriell. I praksis var dette de 16 bryst-
diagnostiske sentrene, representert ved ansvarlig radi-
olog og ansvarlig radiograf, de elleve medlemmene i den 
daværende nasjonale rådgivningsgruppen for Mammo-
grafiprogrammet, de seks ressurspersonene som var 
tilknyttet prosjektet, samt de tre medlemmene i styrings-
gruppen som var opprettet for prosjektet. Utkastene som 
ble benyttet i første høringsrunde er å finne i vedlegg 10.

Hensikt

Hensikten med høringsrunden var å få innspill til 
nytt informasjonsmateriell fra et bredt utvalg av fag-
personer og -miljøer som enten hadde tilknytning 
til programmet eller hadde en type fagkompetanse 
som prosjektgruppen anså som spesielt relevant.

Gjennomføring 

Prosjektgruppen hadde utarbeidet et første ut-
kast til nytt invitasjonsbrev og et medfølgende fak-
taark (vedlegg 10). Invitasjonsbrevet og faktaar-
ket utgjorde hver et A4-ark med tosidig utskrift. 

Utkastene var basert på tidligere erfaringer med eksi- 
sterende informasjonsmateriell, resultatene fra spørre- 
skjemaundersøkelsen i august, innspill fra diskusjonene 
i oppstartsmøtet fra september 2015, samt faglitteratur 
og oppdaterte resultater fra Mammografiprogrammet. 
Prosjektgruppen la spesielt vekt på at informasjonen 
skulle framheve valgfriheten ved tilbudet, at informasjo-
nen skulle presenteres på en balansert måte, og at den 
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skulle inkludere all relevant informasjon, inkludert nødvendig 
praktisk informasjon for dem som ønsket å benytte tilbudet. 

Prosjektgruppen utarbeidet også utkast til to plakat-
er med tema intervallkreft og overdiagnostikk. Dis-
se var ment som tilleggsinformasjon til målgruppen 
og var tiltenkt venterommene på screeningenhetene. 

Utkastene til invitasjonsbrev, faktaark og plakater ble 
sendt på høring via e-post til i overkant av 20 fagperson-
er og/eller institusjoner. Prosjektgruppen ba i tillegg 
om å få tilbakemeldinger på informasjonen som lå på 
den daværende nettsiden til Mammografiprogrammet. 

Mer enn 20 fagpersoner og/eller institusjoner ga til-
bakemeldinger. Disse ble gjennomgått og vurdert av 
prosjektgruppen for å komme til en felles forståelse 
av hvordan ulike innspill skulle tas til følge og gjen-
speiles i neste versjon av informasjonsmateriellet. 

Resultater 

De fleste kommentarene gjaldt teksten i invitasjonsbrevet 
og faktaarket, mens det var noe færre kommentarer til 
plakatene. Kun en person ga tilbakemelding på nettsiden. 

Presentasjonen av informasjonen

Det ble gitt mange tilbakemeldinger av språklig karakter, 
med konkrete forslag til hvordan informasjonen kunne 
bli mer presis og korrekt. Dette gjaldt både de praktiske 
sidene ved tilbudet, som betaling og forberedelser til 
undersøkelsen, og informasjonen om fordeler og ulem-
per ved mammografiscreening. Det kom også innspill 
som indikerte ønsker om større faglig presisjon i deler 
av informasjonen, for eksempel at kvinners risiko for å 
få påvist brystkreft burde formuleres slik at det kom fram 
at risikoen omhandlet både brystkreft og forstadier til bryst-
kreft. Det ble oppfordret til å være mer bevisst på bruken 
av ulike begreper som «invitasjon», «innkalling» og «tilbud».

Det var flere kommentarer og ulike syn på hvordan den 
tallbaserte informasjonen var presentert. Det ble pekt på 
at det ikke burde være variasjoner i hvordan tallene som 
refererer til ulike utfall blir presentert, for eksempel un-
ngå at det ble brukt 3 av 100 i en sammenheng og 6 av 
30 i en annen. Flere mente informasjonsmateriellet gjen-
nomgående burde bruke per 100 eller per 1000 som ref-
eranse for de ulike utfallene som ble beskrevet. Det kom 
innspill om å unngå å oppgi risiko som både absolutte tall 
og prosentandeler for den samme hendelsen, for eksem-
pel unngå formuleringer som at «24 av 30 (80 prosent) 
av de som innkalles til etterundersøkelse, ikke får påvist 
brystkreft». Det kom forslag om å unngå prosentformatet 
helt, og bare bruke absolutte tall for å informere om risiko 
for ulike fordeler og ulemper ved mammografiscreening. 

Det ble oppfordret til å oppgi dødelighetsreduksjonen 
av brystkreft som absolutt risikoreduksjon i stedet for, 
eller som supplement til, relativ risikoreduksjon. Det kom 
innspill om at ord som ga verdier til den tallbaserte in-
formasjonen, som «mange, få» etc, enten burde brukes 
for alle de tallbaserte resultatene, eller helst unngås.

Flere kommenterte at det var bra å ha med en figur som 
viste resultatene for 1000 undersøkelser i programmet. 
Det kom ulike forslag til å forbedre figuren ved å omfor-
mulere deler av språket og endre noe på oppsettet, og 
ved å legge til informasjon om intervallkreft og overdiag-
nostikk. Det kom også forslag om å ha med en tilsvaren-
de figur som viste resultater over tid for 1000 kvinner 
som deltok gjennom en 20-årsperiode, fra 50 til 69 år. 

Innholdet i informasjonen

Mange kommenterte budskapet og balansen i informasjo-
nen. Flere mente det var bra at informasjonen belyste 
både fordeler og ulemper ved mammografiscreening. 
Enkelte ga tilbakemeldinger om at fordelene ved tilbu-
det ble framhevet for mye, og var for eksempel kritiske 
til at hensikten med tilbudet og fordelene ved Mammo-
grafiprogrammet ble beskrevet i første del av invitas-
jonsbrevet uten at ulempene ble tilsvarende nevnt eller 
forklart. Det kom også synspunkter om at ulempene had-
de fått for stor plass, mens andre igjen kommenterte at de 
oppfattet informasjonen som balansert. Det ble foreslått 
å unngå spørsmålsformulering i overskriften på invi-
tasjonsbrevet, og det ble også foreslått å starte brevet 
med å informere om hensikten med tilbudet for at mot-
takerne raskt skulle forstå hvorfor de hadde fått brevet.

Det kom ulike innspill om synliggjøringen av valgfriheten 
ved tilbudet. Noen mente valgfriheten var for lite vektlagt, 
spesielt sett i lys av at invitasjonen oppgir tid og sted for 
undersøkelse og kan oppfattes som en innkalling i stedet 
for en invitasjon. Andre mente den var godt eller tilstrek-
kelig synliggjort. Flere sentre etterlyste en oppfordring i 
invitasjonsbrevet om at kvinnene skulle gi beskjed der-
som de ikke ønsket å benytte den reserverte timen.

Det kom innspill om at informasjonen skulle referere til 
konklusjonen fra Norges forskningsråd sin evaluering av pro-
grammet. Det ble kommentert at informasjonen om angst 
og uro som ulempe ved mammografiscreening inneholdt 
noen feil eller var upresis, og det ble påpekt at informasjon 
om risikoen for intervallkreft manglet både i tekst og figur. 

Informasjonen om overdiagnostikk

Det kom mange og ulike innspill til informasjonen om over-
diagnostikk. For eksempel var enkelte kritiske til at be-
grepet «brystkreft» var brukt fordi det ble oppfattet som 
misvisende, og det ble forslått å bytte det ut med begreper 
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som «forstadier ti l brystkreft », «svulster» og/eller «ti lstand-
er». Noen mente det var vikti g å presisere at overdiag-
nosti kk er noe annet enn feildiagnosti kk, og at alle som 
blir behandlet for brystkreft , har påvist kreft . Det kom også 
fl ere ulike forslag ti l hva som burde vektlegges i forklarin-
gen, hvordan teksten burde formuleres, og hvilke tallesti -
mater det burde refereres ti l for å opplyse om omfanget.

Plakater og nett side

For plakatene kom det fl est ti lbakemeldinger ti l den 
som omhandlet overdiagnosti kk. Innspillene gikk mye 
på valg av formuleringer, for eksempel hvorvidt «snill» 
bryst- kreft svulst var en god benevning. Enkelte innspill ti l-
sa ønsker om mer utf ørlige beskrivelser av overdiagnos-
ti kk, som presiseringer av at diagnose og behandling av 
brystkreft  er to selvstendige komponenter i ulempen 
som overdiagnosti kk utgjør. Som for faktaarket kom det 
kommentarer og forslag ti l kildevalget for å informere 
om omfanget av overdiagnosti kk, der noen mente For-
skningsrådets evalueringsrapport burde siteres direkte. 
Det ble også kommentert at informasjonen i plakaten 
som refererte ti l Forskningsrådets konklusjon fra eval-
ueringen burde utelates, fordi det i denne sammen-
hengen ble oppfatt et som ubalansert informasjon.

For plakaten om intervallkreft  ble det foreslått  
noen omformuleringer i teksten, og å droppe in-
formasjon om selvundersøkelse av brystene. 

For nett siden kom det spesielt ti lbakemelding-
er om hvordan de tallbaserte resultatene ble pre-
sentert. Disse innspillene samsvarte i stor grad med 
kommenterene som kom ti l informasjonen om de 
tallbaserte resultatene i invitasjonsmateriellet.

Konsekvenser for informasjonsmateriellet

Kort oppsummert oppfatt et prosjektgruppen at det 
var veldig forskjellige syn blant høringsdeltakerne på 
hvorvidt utkastene ti l informasjon var korrekte og pre-
sise nok, og hvorvidt informasjonen framsto som bal-
ansert. I det videre arbeidet la prosjektgruppen blant 
annet vekt på å videreutvikle presentasjonen av den 
tallbaserte informasjonen, forbedre balansen i presentas-
jonen av fordeler og ulemper ved mammografi screen-
ing, og øke synliggjøringen av valgfriheten ved ti lbudet.

Fokusgruppeintervju 1–4
Det neste trinnet i prosjektet var gjennomføring av fok-
usgruppeintervjuer med kvinner i målgruppen for 
programmet. Fire fokusgruppeintervjuer ble gjen-
nomført i perioden november 2015 – februar 2016. 
Gjennomføringen ble godkjent av personvernombudet 
for forskning ved Oslo universitetssykehus HF (PVO-num-
mer 2015/15594), og alle deltakerne ga skrift lig sam-
tykke ti l deltagelse i prosjektet. Materiellet som ble 
benytt et i fokusgruppene er å fi nne i vedlegg 11.

Hensikt

Hensikten med fokusgruppeintervjuene var å få innsikt 
i målgruppens holdninger, ønsker og behov vedrørende 
informasjon om Mammografi programmet, for å kunne 
ivareta målgruppens interesser på best mulig måte. 

Prosjektgruppen ønsket å få en forståelse av hvordan 
kvinnene oppfatt et konkrete forslag ti l informasjon. I 
ti llegg ønsket prosjektgruppen å få mer generell innsikt 

Tabell 4:  Kommune, rekrutt eringsmetode, antall inviterte, antall deltakere og ti dspunkt for 
gjennomføring av fokusgruppene
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i målgruppens ønsker og behov for informasjon om pro-
grammet, hvordan de oppfattet valgfriheten ved tilbudet, 
hva som påvirket deres valg om deltagelse, og hvordan 
de oppfattet ulike måter å presentere tallbasert infor-
masjon om risiko og resultater fra mammografiscreening.

Rekruttering

Prosjektgruppen rekrutterte deltakere slik at både større og 
mindre kommuner, by og land, var representert. Fem kom-
muner ble valgt ut, ved disse valgene ble det også tatt prak-
tiske hensyn til gjennomførbarhet. De valgte kommunene 
var Drammen, Alta, Elverum, Eidsberg og Trondheim.

Rekrutteringen skjedde ved at aktuelle deltakere ble 
trukket ut tilfeldig blant kvinner i målgruppen for Mam-
mografiprogrammet bosatt i de valgte kommunene 
(Tabell 4). De tilfeldig valgte kvinnene fikk en invitas-
jon i posten til å delta i et fokusgruppeintervju. Invitas-
jonene ble sendt to til tre uker før fokusgruppeinterv-
juet skulle gjennomføres. Navn, adresse og informasjon 
om tidligere deltagelse i Mammografiprogrammet ble 
hentet fra mammografidatabasen ved Kreftregisteret. 

Prosjektgruppen ønsket deltakere både med og uten 
tidligere oppmøter i Mammografiprogrammet. Ut fra 
en forventning om lavere respons fra kvinner uten tid-
ligere oppmøter, ble flere ikke-møtte enn møtte ink-
ludert i utvalgene. Responsraten på invitasjonene var 
veldig lav for alle fokusgruppeintervjuene. For å få 
et akseptabelt antall deltakere (vurdert til minst fire 
kvinner per gruppe) tok prosjektgruppen også i bruk 
Facebook-sidene til Mammografiprogrammet (Krefts-
jekken) og henvendte seg til organisasjonen Sorop-
timistene (tilgjengelig via kollegaer i Kreftregisteret) 
for rekruttering. Det planlagte fokusgruppeintervjuet 
i Eidsberg måtte avlyses på grunn av for få påmeldte. 

Det ble ikke lovet noen form for belønning i rekrut-
teringsprosessen, men i etterkant av intervjuene fikk 
hver deltaker et Flaxlodd som takk for oppmøtet. 

Gjennomføring

Fokusgruppeintervjuene ble gjennomført med ent-
en tre eller fire ansatte fra Kreftregisteret til stede. Alle 
hadde på forhånd fått tildelt bestemte roller, som in-
nleder, moderator, observatør, referent eller prak-
tisk assistent. Fokusgruppeintervjuene varte i en 
og en halv til to timer, og ble tatt opp på lydbånd.

Utkast til informasjonsbrev og faktaark ble lagt fram 
(vedlegg 11). Informasjonsplakatene og nettsidene, 
som hadde vært med i høringsrunden til fagmiljøene, 
ble ikke tatt med. Årsaken var at det å inkludere så mye 
materiell ville krevd et mer strukturert intervju og sann-

synligvis gått på bekostning av den frie samtalen mel-
lom informantene, noe prosjektgruppen ikke ønsket. 

Fokusgruppeintervjuene startet med en introduksjon på 5–20 
minutter hvor det ble informert om revisjonsprosjektet og 
om Mammografiprogrammets målsetting om å legge til 
rette for informerte valg om deltagelse. Det ble også in-
formert kort om brystkreft og Mammografiprogrammet, 
inkludert fordeler og ulemper ved mammografiscreening. 

En intervjuguide var utarbeidet og ble brukt under alle fire 
fokusgruppeintervjuene (vedlegg 7). Intervjuguiden var 
relativt omfattende fordi prosjektgruppen både ønsket å 
belyse utvalgte temaer og få konkrete tilbakemeldinger på 
framlagte forslag til informasjon. Moderator var likevel bev-
isst på å ha en fleksibel holdning til intervjuguiden, og det 
ble lagt til rette for at deltakerne skulle spille på hverandres 
utsagn og diskutere seg imellom med minst mulig styring 
fra moderator. Deltakerne ble oppfordret til å diskutere med 
hverandre og være kritiske til informasjonen de ble forelagt.

Gruppesamtalen startet med en kort introduksjonsrunde 
blant deltakerne. Deretter stilte moderator spørsmål som 
kvinnene ble bedt om å diskutere. Spørsmålene gjaldt 
hvilken informasjon de opplevde behov for, hvordan 
de opplevde valgfriheten ved tilbudet, og hva som på-
virket deres valg om å delta i programmet. Deltakerne 
fikk deretter utdelt forslag til tekst på invitasjonsbrev 
og faktaark. Disse ble gjennomgått og diskutert, del for 
del. Ulike forslag til overskrifter på invitasjonsbrevet 
ble også delt ut, og det ble vist tre ulike måter å framstille 
samme risikoanslag for brystkreft for å få innsikt i hvilke al-
ternativer kvinnene mente fungerte godt og mindre godt. 

Bearbeiding av materialet

Fokusgruppeintervjuene ble transkribert, det vil si overført 
fra lydfil til skriftlig form, så snart som mulig etter gjen-
nomføring av intervjuene. Det første ble transkribert av en 
medarbeider i mammografiseksjonen, de resterende av 
moderator. Lydopptakene ble slettet etter transkribering, 
i henhold til PVO-meldingen. Det transkriberte materialet 
på om lag 100 sider ble deretter gjennomgått og analysert. 

Målet for analysearbeidet var å utforske likheter og vari-
asjoner i deltakernes forståelse av og holdninger til rele-
vante tema. Denne tilnærmingen var tilpasset prosjektets 
målsetning om å utvikle revidert informasjonsmateriell. 

Prosjektleder utførte analysene basert på prosjektets 
problemstillinger, og diskuterte tanker, ideer og funn med 
resten av prosjektgruppen gjennom hele prosjektperi-
oden. Under transkriberingen ble viktig meningsinnhold 
og sentrale temaer identifisert og notert ned. Prosjek-
tleder leste den transkriberte teksten gjentatte ganger for 
å få oversikt over innholdet og bli kjent med materialet. 
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Underveis i denne lesningen fortsatte noteringen av viktig 
meningsinnhold og sentrale temaer. Prosjektets problem-
stillinger utgjorde hovedgrunnlaget for å oppsummere 
hovedfunnene, og diskusjoner med arbeidsgruppen og 
kollegaer i mammografiseksjonen var viktige for å tolke 
disse. Ferdigstillelsen av analyse- og skrivearbeidet ble 
overtatt av ny prosjektleder i mars 2016. Temaene ble 
justert og omstrukturert noe, basert på hvor relevante 
funnene ble vurdert å være for forståelsen av innsamlet 
materiale og behovet for dokumentasjon fra arbeidet.

Resultater 

I denne delen presenteres en oppsummering av 
hovedfunnene. For utfyllende informasjon om re-
sultatene, inkludert utvalgte sitater fra kvinnene 
for å illustrere funnene og vise ulike dimensjon-
er i prosjektgruppens tolkninger, henvises det til del 
3 i rapporten. I del 3 diskuteres også resultatene.

Deltakerne

Totalt deltok 22 kvinner, i hver gruppe var det mel-
lom fire og syv deltakere (Tabell 4). Alle gruppene had-
de deltakere i 50- og 60-årene. Alle hadde etnisk norsk 
bakgrunn, og noen oppga at de hadde hatt brystkreft. 
En hadde på grunn av alder ikke fått invitasjon til Mam-
mografiprogrammet enda. Alle andre sa de hadde del-
tatt i Mammografiprogrammet en eller flere ganger. 

Alle deltakerne ga på ulike måter uttrykk for at de betrak-
tet Mammografiprogrammet som et nyttig og viktig hel-
setilbud. Dette ble gjenspeilet både i måten de omtalte 
programmet på og ved at de hadde møtt en eller flere 
ganger i programmet, eller at de hadde intensjon om 
å møte, samt ga uttrykk for et ønske om å delta igjen.

Presentasjonen av informasjon

Mengde informasjon

Deltakerne ga uttrykk for at mengden informasjon var 
tilfredsstillende. Det var overkommelig å lese, samtidig 
som de ikke savnet noe informasjon. De mente det var 
viktig at informasjonsmateriellet verken inneholdt for lite 
eller for mye informasjon. Flere påpekte at brevet burde 
være nøkternt og inneholde de mest relevante opplys-
ningene, og at nettsidene kunne brukes for mer detaljert 
informasjon for dem som var interessert. En del sa de var 
sikre på at de ville lest hele den tilsendte informasjonen, 
andre var usikre. Noen poengterte at de ville ha skumlest. 

Det var litt uenighet om de tallbaserte framstillingene 
av risiko og resultater relatert til mammografiscreen-
ing. Flere syntes for mange tall ble presentert i vers-
jonen de ble forelagt, og noen syntes tallene, for ek-
sempel for antall brystkrefttilfeller, var skremmende. 

Andre mente dette var grei informasjon så fremt rek-
kefølgen og format ble endret slik at tallene refererte 
til samme gruppestørrelse, som per 100 eller per 1000.

Overskriften på invitasjonsbrevet

Kvinnene fikk presentert fem forslag til overskrifter på 
invitasjonsbrevet:

Ønsker du å delta i Mammografiprogrammet? 
Tilbud om mammografiundersøkelse 
Invitasjon til Mammografiprogrammet 
Time til mammografiundersøkelse  
Innkallelse til Mammografiprogrammet 

Det var ingen av overskriftene som skilte seg klart ut som 
den mest foretrukne blant kvinnene – de fleste forslagene 
ble både foretrukket og forkastet. Begrunnelsene varierte, 
og flere var usikre på hvilken de likte best. Noen oppfat-
tet spørsmålet «Ønsker du å delta i Mammografiprogram-
met?» negativt fordi det føltes som enda en ting de måtte 
forholde seg til. Noen mente et slikt spørsmål ikke hang 
sammen med resten av brevet, hvor tid og sted er oppg-
itt, mens andre igjen knyttet det til muligheten for å takke 
nei. Noen mente budskapet ble litt diffust, som om man 
ikke ville at kvinnene skulle komme. Noen foretrakk «mam-
mografiundersøkelse» framfor «Mammografiprogram-
met» fordi de var usikre på betydningen av «program-
met», andre mente dette ordvalget ikke spilte noen rolle.

Tallbasert informasjon om resultater og risiko

Kvinnene ønsket informasjon om brystkreft og mammograf-
iscreening på en minst mulig skremmende måte. Både rek-
kefølge og måten informasjonen ble presentert på, påvirket 
om de oppfattet informasjonen som skremmende eller ei. 

Deltakerene fikk se tre ulike varianter av samme 
risikoanslag for å få brystkreft: 1 av 10, 10 % og 10 av 
100. Flere sa de foretrakk 10 %, mens enkelte andre 
likte 1 av 10 best. Valgene ble av flere begrunnet ut fra 
hvor inkludert de oppfattet at de selv ble i en eventuell 
risikogruppe; de opplevde 1 av 10 som nært og fikk en 
følelse av at det var sannsynlig at risikoen gjaldt dem selv, 
men 10 % virket mer fjernt og det ble lettere å tolke in-
formasjonen som om risikoen gjaldt «de andre». Ut fra 
dette kom det innspill om at valg av format burde stå i 
forhold til hva avsender ønsket å oppnå; for eksempel om 
hensikten var å skremme litt for å få folk til å møte opp 
til screening eller berolige om at noe ikke var «farlig».

For den tallbaserte informasjonen om fordeler og ulem-
per ved mammografiscreening ønsket kvinnene at det 
skulle brukes likt format gjennom hele teksten, dette 
mente de ville forenkle forståelsen. Det kom også fors-
lag om at tallene kunne bli famstilt som kulepunkter i 
en egen statistikkdel. Kvinnene var generelt positive til 
figuren i faktaarket som var brukt for å illustrere resulta-
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ter når 1000 kvinner undersøkes. Mange mente det var 
viktig å bruke visuelle virkemidler som dette, spesielt 
for dem som ikke hadde så lett for å forstå tall og tekst.

Enkelt språk uten faguttrykk 

Deltakerene mente det var viktig å bruke et enkelt 
språk uten faguttrykk. De foretrakk ordet røntgen-
lege framfor radiolog - mange visste ikke hva en radi-
olog var og mente røntgenlege var mer forklarende. De 
fleste godtok ordet «forandringer» som var brukt, og 
syntes ikke det var vanskelig å forstå at dette betydde 
«forandringer fra det som er normalt». Flere påpekte 
at det var brukt mange ulike begreper i invitasjons-
brevet, både Mammografiprogrammet, mammografi-
undersøkelse og mammografiscreening. Dette virket for-
virrende, og flere syntes det var vanskelig å skille dem.

Innholdet i informasjonen

Tid og sted på invitasjonen 

Kvinnene satte stor pris på å få invitasjonsbrev med re-
servert tid og sted for undersøkelse, og så det som en hjelp 
til å overkomme praktiske hindringer. De sa de var redde 
for å glemme å gå til mammografiscreening dersom de 
selv måtte bestille time. Flere mente at de ville ha utsatt å 
delta dersom tid og sted ikke var oppgitt, og sammenlignet 
det med hvor lang tid det tok å bestille time hos fastlegen 
når de fikk påminnelse fra Livmorhals- programmet om å 
ta celleprøve. En kommenterte at det ut fra brevet var let-
tere å si nei for dem som ikke ønsket timen, enn at man selv 
måtte melde seg på for å delta i Mammografiprogrammet.

Legger informasjonen til rette for å velge?

Deltakerne ga uttrykk for at brevet la til rette for å ta et 
valg om å delta i programmet, og mente det var enkelt 
å takke nei utfra hvordan brevet var formulert. Samti-
dig sa de aller fleste at de for egen del hadde bestemt 
seg for å delta i Mammografiprogrammet før invitasjo-
nen ble lest. De fleste mente prinsippet om et fritt valg 
om deltagelse var en selvfølge. Enkelte mente likevel 
det godt kunne være litt vanskeligere å takke nei til til-
budet, ettersom de anså undersøkelsen som så viktig. 

Generelt virket det som om kvinnene så på programmet 
som en trygghet, og begrunnelsene for å delta var på ulike 
måter knyttet til dette. Kvinnene var opptatt av at det var 
viktig å oppdage brystkreft i et tidlig stadium. Flere op-
pga også vansker med å utføre egenundersøkelse av bry-
stene, eller stolte ikke på at slike egenundersøkelser var 
gode nok, og foretrakk derfor Mammografiprogrammet. 
Flere snakket også om at undersøkelsen kunne være ube-
hagelig, men at det var verdt ubehaget dersom de fant noe.

Ønsket om informasjon om fordeler og ulemper

I løpet av fokusgruppeintervjuene erfarte prosjektgruppen 
en ambivalens blant deltakerne når det gjaldt informasjon 
om fordeler og ulemper ved mammografiscreening. Den 
generelle holdningen var at det var bra å få informasjon om 
mulige fordeler og ulemper om mammografiscreening, og 
de knyttet dette til at det var viktig å vite hva man gikk 
til. Samtidig var de opptatt av at det ikke burde være for 
mye informasjon, og at informasjonen skulle oppleves ny-
ttig og relevant. Deltakerne oppga ikke egne behov for å 
få informasjon om fordeler og ulemper ved mammograf-
iscreening, men mente det kunne være viktig for andre, 
og at det var viktig for å unngå kritikk mot programmet. 

Når kvinnene leste den faktiske informasjonen om for-
deler og ulemper, endret flere mening, og sa de ikke 
trengte så detaljert informasjon på et så tidlig tidspunkt. 
Flere mente det var mye tallbasert informasjon, og at 
mye virket skremmende når det gjaldt informasjonen 
om brystkreft og muligheten for tilleggsundersøkels-
er. Andre syntes fortsatt at det var bra å ha denne in-
formasjonen med, men at informasjonen, spesielt om 
overdiagnostikk, måtte bli enklere og mer forståelig.

Balansen i informasjonen

Kvinnene mente informasjonen om ulemper ved mam-
mografiscreening fikk veldig stor plass. Blant annet viste 
de til at ulempene ble tydeliggjort gjennom overskrift-
er og tekst, og at det ikke ble gjort tilsvarende med for-
delene. Det ble foreslått å bytte ut ordet ulemper med 
«bør være klar over følgende». Begrunnelsen var at or-
det ulemper ble oppfattet som misvisende, siden de ikke 
tolket innholdet i det aktuelle avsnittet som ulemper. 

Kvinnene mente det var viktig å ha med informasjo-
nen om at helsemyndighetene anbefaler deltagelse 
i Mammografiprogrammet. De mente dette var vik-
tig for å balansere informasjonen, ettersom ulempene 
kom så tydelig fram. Noen kommenterte at en slik set-
ning ikke la direkte press på dem om deltagelse, men 
at det ga dem et «push». På direkte spørsmål fra mod-
erator om de syntes budskapet om en anbefaling ga 
seg selv ettersom Mammografiprogrammet er en del 
av det offentlige helsetilbudet, svarte de avkreftende.

Tilleggsundersøkelser 

Kvinnene oppfattet generelt tilleggsundersøkelser som 
en trygghet, uavhengig av resultatet. De hadde en op-
pfatning av at det å bli innkalt til tilleggsundersøkelse 
uansett var positivt: Det var veldig positivt dersom 
man ikke ble diagnostisert med brystkreft, og, hvis 
det skulle vise seg at man fikk påvist brystkreft, var 
det positivt at det ble oppdaget så tidlig som det ble. 
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Mange mente at informasjonen om tilleggsundersøkels-
er var nyttig, med begrunnelse i at det var viktig å få in-
formasjonen før man eventuelt ble kalt tilbake. Et fåtall 
var derimot litt skeptiske, og mente at man ikke trengte 
så detaljert informasjon i det første brevet, men at dette 
ville bli aktuell informasjon dersom man ble kalt tilbake.

Informasjon kvinnene savnet

Noen få mente det burde være mer informasjon om sel-
vundersøkelse av brystene i informasjonsmateriellet. En 
viste for eksempel til tallene i informasjonsmateriellet som 
informerte om at om lag 2000 kvinner blir diagnostisert 
med brystkreft utenfor programmet hvert år. Teksten pre-
siserte ikke at det aktuelle tallet gjaldt brystkreft i alle aldre, 
og ble dermed av noen knyttet opp til at brystkrefttilfeller 
blir oversett eller ikke fanget opp av screeningen. Noen 
snakket derfor om at det er viktig at Mammografiprogram-
met ikke ble en «hvilepute». Utover dette ble det ikke nevnt 
tema som kvinnene savnet i informasjonsmateriellet. 

Informasjonen om overdiagnostikk

Et ukjent og vanskelig begrep

Så og si alle kvinnene i alle fokusgruppene hadde vanske-
ligheter med å forstå forklaringene som ble gitt for begrepet 
overdiagnostikk. Forklaringen i faktaarket var at «Noen 
brystkreftsvulster vokser så langsomt at de aldri ville gitt 
symptomer eller blitt livstruende for kvinnen i løpet av hennes 
levetid. Svulstene ville ikke blitt oppdaget uten deltagelse i 
Mammografiprogrammet. Dette kalles for overdiagnos-
tikk. Problemet er at vi i dag ikke vet hvilke svulster dette 
er. Derfor tilbys det behandling til alle kvinner med kreft-
celler i brystet. Det er i dag stor uenighet om hvor mange 
som har denne typen svulster. Noen eksperter mener at 
det dreier seg om 20 av 100, andre mener det er 2 av 100»

Kvinnene stilte mange spørsmål til dette, og bemerket at 
de ikke helt forstod hva overdiagnostikk var. I alle fokus-
gruppene var det behov for forklaring utover forklarin-
gen i faktaarket, men selv etter muntlige forklaringer 
virket det vanskelig for mange å forstå hva som mentes.

Å skille mellom overdiagnostikk og andre begreper

Det var vanskelig for flere å skille mellom overdiagnostikk 
og falsk positiv screeningundersøkelse, og i diskusjonene 
ble begrepene ofte blandet. Flere blandet også overdiag-
nostikk og feildiagnostikk. Det virket som om flere oppfat-
tet informasjonen som at man gjennom utredning og diag-
nose etter hvert ville finne ut av hvor vidt det var snakk om 
en overdiagnostisert svulst eller ei, og at man da, i samråd 
med lege, ville kunne velge behandlingsopplegg ut i fra det.

Overdiagnostikk som ulempe

Flere opplevde det som feil at informasjon om overdi-
agnostikk var presentert som en ulempe. Deltakerne så 
generelt på oppdagelse av brystkreft gjennom screening-
programmet som positivt for prognosen. Flere påpekte 
at man ikke tør ta sjansen på å ikke behandle svulsten, 
og flere oppfattet ikke overdiagnostikk som et relevant 
spørsmål å forholde seg til før man gikk til screening. I 
stedet var det flere som mente at dette var noe man måtte 
forholde seg til dersom en eventuell brystkreftdiagnose kom. 
Ingen av kvinnene ga uttrykk for at informasjonen om over-
diagnostikk påvirket valget deres om å delta i programmet. 

Omfanget

I informasjonsmateriellet ble omfanget av overdi-
agnostikk presentert ved å oppgi variasjonen i pub-
liserte anslag, dette for også å informere om usik-
kerheten som foreligger. Flere mente at det ikke var 
nødvendig å knytte tall til overdiagnostikk når det var så 
stor usikkerhet, og hadde vanskelig for å skjønne hensik-
ten med å presentere anslag med så store variasjoner. 

For noen førte denne informasjonen til mistillit til «ek-
spertene», som var en formulering som var brukt i tek-
sten. Noen reagerte på dette ordet og stilte spørsmål 
om hvem disse ekspertene var. Det ble foreslått at 
kreftleger eller forskere heller burde brukes. Det vir-
ket vanskelig for kvinnene å svare på hvor mange over-
diagnostiserte brystkrefttilfeller de mente var aksept-
abelt for å redde ett liv, og prosjektgruppen opplevde 
ikke å få noen klare svar når dette spørsmålet ble stilt.

Konsekvenser for informasjonsmateriellet

Kort oppsummert vurderte prosjektgruppen det som at 
mengden informasjon og språket som var brukt i denne 
versjonen av informasjonsmateriellet, ble godt mottatt 
av deltakerne i fokusgruppene. Deltakerne mente at in-
formasjonen om ulemper ved mammografiscreening var 
framhevet for mye sammenlignet med informasjonen om 
fordeler, og de syntes informasjonen om overdiagnostikk 
var vanskelig å forstå. Mange syntes også at presentasjo-
nen av den tallbaserte informasjonen var forvirrende, og 
flere syntes at deler av informasjonen var skremmende. 
Valgfriheten ved tilbudet syntes å bli klart oppfattet. 

I det videre arbeidet la prosjektgruppen fortsatt vekt 
på å framheve valgfriheten ved tilbudet og å jobbe vi-
dere med å presentere informasjonen på en balansert 
måte. Det ble spesielt jobbet med å forenkle informas-
jonen om overdiagnostikk. Det ble også arbeidet med 
framstillingen av de tallbaserte resultatene, både for 
å redusere mengden og gjøre sammenhengen bedre 
mellom de ulike delene av denne informasjonen.
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Andre høringsrunde 
Den andre høringsrunden ble gjennomført om lag 
fire måneder etter fokusgruppeintervjuene, og 
omfattet de samme deltakerne som hadde vært 
med i første høringsrunde åtte måneder tidligere. 

Som i første høringsrunde, var hensikten å få inn-
spill til revidert informasjonsmateriell fra et bredt 
utvalg av fagpersoner og -miljøer som hadde tilkny-
tning til Mammografiprogrammet eller som hadde 
en type fagkompetanse som prosjektgruppen anså 
som spesielt relevant for informasjonsmateriellet. 

Som følge av innspill særlig fra første høringsrunde og faglit-
teratur, var informasjonsmateriellet for andre hørings-
runde (vedlegg 12) mer omfattende enn i første hørings-
runde. Prosjektgruppen ba om tilbakemelding på de nye 
versjonene av invitasjonsbrev, faktaark og plakater, samt 
overordnede innspill på et utkast til nettside med informas-
jon om fordeler og ulemper ved mammografiscreening.

Resultater

Det var noen færre som responderte i denne hørings-
runden sammenlignet med den første, i underkant 
av 20 personer og/eller institusjoner. Det kom flest 
tilbakemeldinger til invitasjonsbrevet og faktaar-
ket, og noen færre til utkastene til informasjons-
plakater. Noen ga også tilbakemeldinger til nettsiden 
om fordeler og ulemper ved mammografiscreening. 

Som for første høringsrunde ble tilbakemelding-
ene gjennomgått og vurdert av prosjektgruppen for 
å komme til en felles forståelse av hvordan ulike inn-
spill skulle tas til følge og gjenspeiles i neste versjon.

Presentasjonen av informasjonen

Det kom relativt få direkte språklige endringsforslag til 
invitasjonsbrevet og faktaarket. Mange kommenterte 
at informasjonen om fordeler og ulemper ved mammo-
grafiscreening var godt beskrevet, og at den framstod 
som balansert, eventuelt mer balansert, enn i tidligere 
versjoner. Likevel kom det også enkelte tilbakemelding-
er om at deler av informasjonen, spesielt informasjo-
nen om fordeler og ulemper ved mammografiscreening, 
fortsatt var tung å lese og at den inneholdt mange tall-
baserte resultater som gjorde innholdet vanskelig tilg-
jengelig. For å forenkle informasjonen ble det foreslått å 
enten samle resultatene i en egen statistikkdel, eller kun 
vise dem ved hjelp av figuren. Noen kommenterte at det 
var brukt faguttrykk, som mammografiscreening og re-
dusert dødelighet, som burde forklares eller byttes ut.

Prosjektgruppen hadde spesifikt bedt om tilbakemeldinger 
på kildevalget for informasjonen om fordeler og ulemper ved 
mammografiscreening, hvordan de tallbaserte resultatene 
av mammografiscreeningen ble presentert og hvorvidt re-
sultater burde oppgis blant inviterte eller blant dem som 
møter. Det kom ulike innspill på dette. Flere støttet val-
gene prosjektgruppen hadde gjort når det gjaldt kildebruk, 
og at informasjonen burde gjenspeile effekt blant kvinner 
som møter. Andre var kritiske til kildevalget, og mente 
Forskningsrådets konklusjoner, som innebærer å angi ef-
fektene blant dem som inviteres, burde gjengis direkte. 

Uavhengig av spørsmålet om kildevalg var det mange 
som ga støtte til at resultatene var presentert som ab-
solutt risiko oppgitt per 1000 kvinner. Det ble påpekt at 
deler av teksten brukte ord som ga verdier til tallene, 
som «mange, få» etc, og at dette burde unngås helt. 

Innholdet i informasjonen

Til invitasjonsbrevet kom det enkelte innspill om anvisnin-
gene for betaling av undersøkelsen. Dette var knyttet 
til ulike lokale informasjonsbehov, siden det finnes ulike 
systemer for betaling på de ulike screeningenhetene. 

Som i første høringsrunde kom det kritisk innspill om at 
invitasjonsbrevet kunne oppfattes som en innkalling siden 
brevet inneholder reservert tid og sted for undersøkelse. 
Det ble foreslått å endre noe i strukturen og omformulere 
deler av teksten for å framheve valgfriheten mer. Det ble 
også kommentert at et invitasjonsbrev med tid og sted 
var å oppfatte som «nudging», som vil si en form for «dyt-
ting» av personer i en gitt retning slik at de lettere skal 
kunne ta antatt gode valg, som igjen tilsier at informas-
jonen ikke blir nøytral. Det ble kommentert at det kreves 
god begrunnelse for å forsvare bruk av slike metoder, både 
i Mammografiprogrammet og i helsevesenet generelt. 

Flere ga generelle kommenterer om at innholdet i infor-
masjonen var bra. Det kom innspill om at informasjonen, 
i hvert fall på nettsidene, burde vise til at det er debatt 
om hvor store fordelene og ulempene ved mammograf-
iscreening er og at ulike modeller gir ulike resultater. 
Det ble også kommentert at vitenskapelige diskusjon-
er generelt bør unngås i informasjonsmateriell, og det 
kom forslag om å lenke videre til en nettside som 
kunne presentere upartisk informasjon om nytteverdi-
en av mammografiscreening og debatten rundt dette. 

Det ble etterlyst informasjon som oppga graden 
av sikkerhet i dokumentasjonen av fordeler og ul-
emper, med forslag om å dette burde oppgis for 
eksempel etter modell fra Cochrane-oversikter. 

Mange kommenterte at smerte i brystet var ue-
gnet som beskrivelse av symptom på brystkreft.
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Informasjonen om overdiagnostikk

Det var relativt få kommentarer som direkte gjaldt in-
formasjonen om overdiagnostikk i invitasjonsmateri-
ellet, men det kom synspunkter om at det ikke var ko-
rrekt å bruke begrepet «kreftsvulst» i forklaringer på 
overdiagnostikk, og det kom, som i første høringsrunde, 
kommentarer om at Forskningsrådets evalueringsrap-
port burde benyttes som kilde for å oppgi omfanget.

Plakater og nettside

For begge plakatene ble det gitt klare og relativt entydige 
tilbakemeldinger om at illustrasjonene var forvirrende og 
uheldige.

Teksten på plakaten om intervallkreft fikk i hovedsak 
bred støtte. Teksten om overdiagnostikk og utvikling av 
brystkreft fikk noen endringsforslag når det gjaldt be-
grepsbruk og forklaringer. Det ble blant annet kommen-
tert at det var misvisende å bruke begrepet «brystkreft» 
i informasjon om overdiagnostikk, med forslag om å bytte 
det ut med «forstadier til brystkreft». Det kom også in-
nvendinger mot beskrivelsene av spredningsmønster 
av brystkreft, og det kom innvendinger mot deler av 
budskapet, som for eksempel at brystkreft oppdaget i 
Mammografiprogrammet ofte har god prognose. An-
dre kommenterte at tekstene var forklarende og gode.

Blant dem som ga tilbakemelding på utkastet til nettsiden 
om fordeler og ulemper ved mammografiscreening, var 
det flere som påpekte at figuren var god og oppklarende. 
Det kom noen forslag til endringer i forklaringstekstene 
til figuren. Det kom også innspill om å vurdere fargeval-
gene i figuren, ettersom fargesymbolikken var tildels mis-
visende i forhold til budskapene figuren skulle formidle. 

For nettsideteksten, som var en uferdig tekst da den ble 
sendt ut, kom det blant annet forslag om å omstruktur-
ere og omformulere deler av informasjonen om overdi-
agnostikk. Det kom kommentarer om at deler av infor-
masjonen framsto som ubalansert på grunn av ordvalg, 
struktur og kildevalg, disse ble fulgt av flere både konk-
rete og mer generelle endringsforslag. Andre kommen-
terte at tekstene generelt var forklarende og gode.

Konsekvenser for informasjonsmateriellet

Kort oppsummert oppfattet prosjektgruppen det som at 
den andre høringsrunden ga relativt mye støtte til hvordan 
invitasjonsbrevet og faktaarket var utformet, til tross for at 
det fortsatt var ulike og til dels kritiske synspunkter på del-
er av innholdet og hvordan informasjonen var presentert. 

I videre arbeid la prosjektgruppen vekt på at det fort-
satt var flere spørsmål knyttet til hvordan de tallbaserte 

resultatene burde presenteres, og at det fortsatt kom 
synspunkter som tilsa behov for å utdype bakgrunnen 
for tallgrunnlaget og kildevalg ytterligere. Dette, sam-
men med erfaringene fra fokusgruppeintervjuene om at 
det var vanskelig for deltakerne å forstå hva ulike begrep  
- spesielt overdiagnostikk - betydde, bidro til at pros-
jekt- gruppen tok en beslutning om å bruke faktaar-
ket til å forklare hva de ulike fordelene og ulem-
pene bestod av, mens de tallbaserte resultatene, og 
forklaringene knyttet til dette, ble lagt til nettsiden.

Fokusgruppeintervju 5
Det femte fokusgruppeintervjuet ble gjennomført i okto-
ber 2016, om lag ni måneder etter de fire første interv-
juene. Beslutningen om å gjennomføre et femte interv-
ju ble tatt for at kvinner i målgruppen for programmet 
skulle få mulighet til å gi innspill på en tilnærmet endelig 
versjon av forslaget til informasjonsmateriell. Prosjekt-
gruppen mente dette var viktig siden informasjonen var 
blitt betydelig endret i etterkant av de fire første fokus-
gruppeintervjuene på bakgrunn av innspill fra første 
høringsrunde, fokusgruppeintervjuene og faglitteratur. 

De viktigste endringene som var gjort gjaldt faktaarket, 
hvor informasjonen hadde blitt mer omfattende og de-
taljert, det meste av den tallbaserte informasjonen var 
fjernet fra teksten, og strukturelle endringer var gjort 
slik at både fordeler og ulemper ved mammografis-
creening blant annet hadde likestilte overskrifter. Den 
tidligere informasjonen mot slutten av faktaarket, som 
refererte til at helsemyndighetene anbefalte deltagelse 
i programmet, var fjernet, og informasjonsmateriellet 
ble i stedet avsluttet med en kort oppsummering av den 
viktigste fordelen og ulempen ved å delta. Utkastene 
som ble brukt i fokusgruppe 5 er å finne i vedlegg 13.

Hensikt

Mens de fire første fokusgruppeintervjuene i stor grad 
utforsket enkelttemaer og konkrete formuleringer i in-
formasjonsmateriellet i, var hensikten med det femte 
fokusgruppeintervjuet å utforske mer av den hel-
hetlige og umiddelbare oppfatningen kvinnene fikk.

Rekruttering

Etter erfaringene med liten respons på brevlige invitasjon-
er til de første fokusgruppene, samt at det kun var kvinner 
som vanligvis velger å møte til mammografi- screening som 
hadde takket ja, ønsket prosjektgruppen å endre rekrut-
teringsmetode for den femte gruppen. Endret rekrut-
teringsmetode ble meldt Personvernombudet for forsk-
ning ved Oslo universitetssykehus HF i september 2017.

Det ble først forsøkt å rekruttere ansatte fra tre større 
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handels- og forsikringsbedrifter beliggende sentralt 
i Oslo. Dette lyktes ikke, da arbeidsgiverne som ble 
kontaktet enten ikke så det hensiktsmessig eller man-
glet kapasitet til å formidle kontakt med de ansatte. 

Deltakere til den femte fokusgruppen ble derfor kun rekrut-
tert via Facebook; konkret ble det lagt ut en betalt annonse 
på Mammografiprogrammets facebookside Kreftsjekken 
og en ikke-betalt sak på Soroptimistenes lukkede face-
bookside. Kreftsjekkens annonse ble fremmet blant kvin-
ner i Oslo i alderen 48-64 år. Dette for å nå mange, og for 
at det ikke kun skulle være følgere av siden eller kvinner 
som tidligere hadde klikket på saker fra Kreftsjekken, som 
fikk annonsen i sin nyhetsstrøm. Annonseringen førte til 
at om lag 20 kvinner tok kontakt enten for å få mer infor-
masjon eller for å melde seg på. De ti første kvinnene som 
meldte seg, fikk plass. Frafall grunnet sykdom og andre 
avtaler gjorde at fokusgruppen endte med seks deltakere. 

Som for deltakerne i de første fire fokusgruppene ble 
det ikke utlovet belønning i rekrutteringsprosessen, men 
kvinnene fikk et Flaxlodd som takk for oppmøtet da fok-
usgruppeintervjuet var over.

Gjennomføring

Fokusgruppeintervjuet ble gjennomført med tre ansatte 
fra Kreftregisteret til stede. Som for de første fokusgrup-
peintervjuene hadde alle på forhånd fått bestemte roller, 
som moderator, assistent, referent og observatør. Interv-
juet varte i en og en halv time, og ble tatt opp på lydbånd. 

Ettersom målsetningen med det femte fokusgruppeinterv-
juet var noe endret sammenlignet med målsetningen for 
de fire første, ble gjennomføringen også noe endret. En ny 
og mindre omfattende intervjuguide ble laget (vedlegg 8). 
Det ble også lagt mer til rette for at deltakerne bare skulle 
bruke de framlagte utkastene for å gi tilbakemelding på 
informasjonen, med minst mulig tilleggsinformasjon først. 
Det ble derfor ikke holdt noen innledning for å informerer 
om hva brystkreft er, om Mammografiprogrammets mål-
setting om å tilrettelegge for informerte valg eller om faglige 
sider som fordeler og ulemper ved mammografiscreening.

Gjennomføringen fulgte ellers samme modell som for 
de første intervjuene. Moderator innledet og ga nød-
vendig praktisk informasjon. Også her ble deltakerne 
oppfordret til å være kritiske til informasjonen de fikk 
utdelt, og det ble lagt opp til at samtalene skulle foregå 
mest mulig mellom kvinnene uten innblanding fra 
moderator. Forslaget til invitasjonsbrev ble gjennom-
gått og diskutert, del for del, før forslag til faktaark ble 
gjennomgått på samme måte (versjon 4, vedlegg 13). 

Prosjektgruppen hadde på forhånd utarbeidet to 
ulike versjoner av faktaarket, en med og en uten ef-
fektanslag for dødelighetsreduksjon og overdiag-
nostikk. Det viste seg at diskusjonene og temaene 
som ble tatt opp av kvinnene i løpet av intervjet var 
mer omfattende enn forventet, og det ble derfor 
ikke tid til å legge fram faktaarket med tallanslagene.

Bearbeiding av materialet

Materialet ble bearbeidet på tilsvarende måte som 
for de første fokusgruppeintervjuene. Samtalen ble 
transkribert av moderator i HyperTranscribe, før lyd-
opptakene ble slettet. Det transkriberte materialet utg-
jorde om lag 20 sider, og ble gjennomgått og analysert. 

Det analytiske arbeidet var en videreføring av prosessen 
som var påbegynt i forbindelse med de fire første fokus-
gruppeintervjuene. Prosjektleder utførte analysene, og 
diskuterte gjennom hele prosjektperioden tanker, ideer 
og funn med resten av prosjektgruppen og andre kolle-
gaer fra mammografiseksjonen i Kreftregisteret. Den tran-
skriberte teksten ble lest gjentatte ganger for å få oversikt 
over innholdet og bli kjent med materialet. Viktig men-
ingsinnhold og tema ble notert ned under transkribering 
og ved etterfølgende gjennomlesinger. Også resultatene 
fra intervju 1 til 4 ble gjenlest flere ganger for å se etter 
forskjeller og likheter i materialet fra gruppene. Basert på 
dette ble hovedfunnene oppsummert ut fra prosjektets 
problemstillinger. Videre diskusjoner med arbeidsgrup-
pen og andre kollegaer var viktige i tolkningen av disse.

Resultater

Som i presentasjonen av resultatene fra fokusgrup-
peintervju 1–4, gis det også her en oppsummering av 
hovedfunnene. Den utfyllende informasjonen om resul-
tatene, inkludert utvalgte sitater fra kvinnene og diskus-
jon av resultatene, presenteres i Del 3 av rapporten.

Deltakerne

Gruppen bestod av seks kvinner fra Oslo og omegn, fra om 
lag 50 til 65 år, alle med etnisk norsk bakgrunn. En av de 
yngste hadde ikke fått invitasjon til Mammografiprogram-
met enda. Alle de andre oppga at de hadde deltatt i pro-
grammet flere ganger. En kvinne oppga å ha hatt brystkreft. 

Som i de første fokusgruppene betraktet alle deltakerne 
Mammografiprogrammet som et nyttig og viktig helsetil-
bud. Dette ble gjenspeilet både i måten de omtalte tilbudet 
på og ved at alle fortalte at de enten hadde møtt en eller 
flere ganger i programmet og ønsket å møte igjen, eller 
hadde en klar intensjon om å delta når invitasjonen kom.
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Presentasjonen av informasjonen

Leservennlig presentasjon

Deltakerne la stor vekt på at informasjonen burde 
presenteres på en leservennlig og innbydende måte. 
De begrunnet dette med at det var viktig å skape in-
teresse, for å orke å lese videre. Flere mente det 
forelagte utkastet hadde tung og rotete tekst med 
mange gjentagelser, og de anbefalte å endre dette. 

Flere mente et brev om mammografi i seg selv kan vekke 
negative følelser fordi det forbindes med kreft og derfor 
kunne føre til at mottakeren trekker seg litt unna for å slippe 
å forholde seg til temaet. Deltakerne mente dette gjorde 
det ekstra viktig å vektlegge en leservennlig presentasjon.

Kvinnene likte figuren som illustrerte vanlige resultater av 
1000 screeningundersøkelser i Mammografiprogrammet, og 
mente den var viktig fordi ikke alle leser tekst eller forstår tall 
så godt. En kvinne etterspurte kildehenvisning for figuren. 

Kvinnene var opptatt av tydelig kontaktinformasjon og god 
tilgjengelighet i tilbudet de fikk om mammografiscreening.

Valgfrihet og annen begrepsbruk i teksten

Kvinnene mente valgfriheten ved Mammografiprogram-
met kom tydelig fram gjennom måten tilbudet ble presen-
tert på i brevet, men flere syntes likevel det var fint at det i 
tillegg var eksplisitt formulert i en egen setning. Noen mente 
at det burde stå mer informasjon om hva tilbudet var, med 
henvisning til det vedlagte faktaarket, før tid og sted for 
undersøkelse. De mente at man logisk sett burde lese mer 
informasjon før man tar et valg om å benytte tilbudet, og 
de tenkte seg at lesere lett kan miste interessen for resten 
av informasjonen når de ser tid og sted i starten av brevet. 

Deltakerne syntes ordet ulemper ikke burde nevnes uten 
å forklare hva det var, noe som delvis ble begrunnet med 
at de ikke følte seg sikre på hva ulempene kunne være. 
Det kom også synspunkter om at avsnittet med jurid-
isk informasjon om reservasjonsrett hadde vanskelig og 
fremmed tekst. Samtidig ble den akseptert fordi den ble 
oppfattet som noe programmet var forpliktet til å ha med.

Det ble foreslått å bruke ordet «tilbud» eller «invitasjon» 
i overskriften på invitasjonsbrevet, og det kom forslag 
om å unngå å formulere overskriften som et spørsmål. 

På direkte spørsmål syntes de fleste ordet «mam-
mografi- screening» var greit å bruke, så fremt det 
stod forklart hva det betydde. Noen var litt usikre, 
og syntes det ble mange forklaringer. Kvinnene 
mente også at det var greit å bruke ordet «biopsi».

Innholdet i informasjonen

Ønsket ikke informasjon som var skremmende

Flere var opptatt av at invitasjonsbrevet til Mammo-
grafiprogrammet kunne virke skremmende. Det kom 
reaksjoner på at ordet «dø» ble brukt i starten av bre-
vet, mens en deltaker kommenterte at det burde være 
helt naturlig å forholde seg til dette ordet og det at alle 
skal dø på et eller annet tidspunkt. En av kvinnene fikk 
støtte fra flere andre når hun kommenterte at det å «un-
ngå å dø av brystkreft» ikke føltes som et positiv utsagn.

Kvinnene snakket om balansen mellom å ikke skremme, 
spesielt dem som skal komme første gang, og behovet for å 
være forberedt på det som kan skje. Dette ble spesielt disku-
tert når det gjaldt informasjonen om tilleggsundersøkelser, 
hvor det blant annet ble spesifisert at risikoen for å bli inn-
kalt til tilleggsundersøkelser var størst ved første oppmøte. 
Enkelte var litt skeptiske til å ha denne informasjonen med.

Lite kjennskap til overdiagnostikk og andre ulemper 

Det var tydelig at informasjonen om mulige ulemper ved 
mammografiscreening kom overraskende på flere. Dette 
til tross for at de fleste hadde deltatt i Mammografipro-
grammet flere ganger tidligere, og at temaet har vært 
omtalt i tidligere utsendt invitasjonsmateriell. Før det ble 
forklart i teksten hva som mentes med ulemper, diskuterte 
kvinnene om det for eksempel kunne være press på brystet, 
smerte ved undersøkelsen eller at man må ta fri fra jobben. 

Etter å ha lest informasjonen, virket det som om enkelte 
måtte justere en tidligere oppfatning om at mammografi- 
screening kun har positive sider. Liten kjennskap til ulemper 
forklarte en av kvinnene med at hun tidligere ikke hadde 
lest informasjonen når hun fikk invitasjon til mammografi.

Balansen i informasjonen 

Kvinnene mente informasjonen om ulemper var for om-
fattende sammenlignet med informasjonen om fordelene. 
Kvinnene stilte seg undrende til hvorfor materiellet var 
utformet slik, ettersom de oppfattet Mammografipro-
grammet som et positivt helsetilbud fra det offentlige 
helsevesenet. De syntes deler av informasjonen kom på et 
for tidlig tidspunkt i prosessen, og mente at så detaljert infor-
masjon om falske positive undersøkelser, overdiagnostikk og 
brystbevarende operasjon først burde gis for dem de anså det 
aktuelt for, det vil si kvinner som kalles inn til ekstra undersøkel-
ser eller kvinner med brystkreft. Det kom forslag om at noe 
av informasjonen om fordeler og ulemper kunne legges 
til nettsiden, slik at de som er interesserte, kan lese der.

Oppfatningen om at ulemper ble sterkt vektlagt ble 
blant annet forklart med hvor mye plass som var avsatt 
i informasjonsmateriellet. En kvinne tolket den skjeve 
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plassfordelingen mellom fordeler og ulemper som et 
uttrykk for at det var mindre kunnskap om fordeler enn 
om ulemper. Kvinnene snakket flere ganger om at de 
savnet mer informasjon om hva som er bra med tilbu-
det, og at fordelene burde komme fram tidligere i brevet. 

Kvinnene var generelt opptatt av at det var vik-
tig med tidlig diagnostikk og behandling av bry-
stkreft. En kvinne var opptatt av intervallkreft, og 
mente at sentral informasjon om at kvinner alltid bør 
oppsøke lege dersom de får symptomer på brystk-
reft, «druknet» i mye og tung tekst om andre ulemper.

Inndelingen i fordeler og ulemper 

Flere opplevde inndelingen i fordeler og ulemper som feil 
fordi det stod informasjon i avsnittet om ulemper som de 
egentlig oppfattet som positive hendelser. At informasjo-
nen om falske positive screeningundersøkelser ble oppfat-
tet som positiv, var knyttet til at kvinnene vektla tryggheten 
ved at mistenkelige funn ville bli undersøkt. At overdiag-
nostikk ikke ble ansett som en ulempe, var knyttet til at 
kvinnene la vekt på at brystkreftsykdommen ville bli «tatt 
tidlig» dersom det viste seg å være noe, og at de så dette 
som positivt. Samtidig oppfattet kvinnene det som at ul-
empene først ville komme dersom man måtte tilbake for 
ytterligere undersøkelser og eventuelt fikk en diagnose.

Informasjonen om overdiagnostikk

Reaksjonene blant kvinnene tydet på at informasjonen 
om fordeler og ulemper skapte følelsesmessige reaks-
joner hos flere, og at den ble oppfattet som skrem-
mende. Dette viste seg blant annet ved at stemningen i 
gruppen forandret seg etter at teksten om ulemper var 
lest, blant annet måtte moderator stille flere spørsmål 
for å få samtalen i gang igjen. En deltaker beskrev 
det som at hun ble litt slått ut av informasjonen. 

En kvinne syntes selve ordet overdiagnostikk var skrem-
mende. En annen mente det var skremmende at 
leger ikke kunne skille mellom hvem som trenger be-
handling og hvem som ikke trenger det. Det var likev-
el variasjoner i hvordan informasjonen ble mottatt. En 
mente det var grei informasjon, selv om hun senere i 
diskusjonen ga forsiktig støtte til en av de andre som 
mente at informasjon om overdiagnostikk ikke var nød-
vendig for en invitasjon til mammografiscreening. 

Det kom også fram en bekymring for hvordan kvinner 
som allerede var diagnostisert med brystkreft ville motta 
en slik informasjon. Det var ingen av kvinnene som stilte 
spørsmål ved omfanget hverken av overdiagnostikk eller 
andre fordeler og ulemper ved mammografiscreening.

Betydning for valg om deltagelse

Hensikten med å inkludere informasjon om overdiagnos-
tikk, og om andre fordeler og ulemper ved mammografis-
creening, var fra prosjektgruppen sin side å gi kvinnene 
mulighet for å ta informerte valg om deltagelse. Men 
kvinnene så ikke på informasjonen som at de ble gitt 
en slik mulighet. Dette var knyttet til at de ikke oppfat-
tet risikoen for overdiagnostikk som en direkte konse-
kvens av om de deltok i mammografiscreening eller ei, 
men at de i større grad forstod informasjonen som valg 
de ville stå ovenfor dersom de fikk en brystkreftdiagnose. 

I stedet snakket flere om at informasjonen om overdi-
agnostikk ikke var relevant eller nødvendig for en in-
vitasjon til mammografiscreening, og disse ble ikke 
på noe tidspunkt motsagt fra andre i gruppen. Samti-
dig bemerket noen av de samme kvinnene at de ikke 
ville ha deltatt i Mammografiprogrammet dersom de 
hadde fått tilsvarende informasjon første gang de ble 
invitert, et synspunkt som ble begrunnet med at de 
ville ha opplevd informasjonen som skremmende.

Informasjon som manglet

Underveis kom det spørsmål om hvorfor det bare er kvin-
ner i alderen 50 til 69 år som er i målgruppen for pro-
grammet. Dette var et spørsmål som dukket opp i alle 
de fem fokusgruppeintervjuene som ble gjennomført.

Konsekvenser for informasjonsmateriellet

Prosjektgruppen oppfattet det som at deltakerne i 
den femte fokusgruppen reagerte med mye motstand 
mot informasjonen i de foreliggende utkastene, både 
når det gjaldt måten informasjonen ble presentert 
på og deler av innholdet. Dette var overraskende, et-
tersom den forutgående høringsrunden blant fagmil-
jøene hadde gitt relativt mye støtte til en versjon som i 
stor grad lignet versjonen fokusgruppen fikk framlagt. 

I det videre arbeidet la prosjektgruppen spesielt vekt på 
at informasjonsmateriellet i liten eller ingen grad hadde 
gjort fokusgruppedeltakerne bevisste på at informasjonen 
om fordeler og ulemper var knyttet til et valg om å del-
ta i mammografiscreening eller ei, og at kvinnene i stedet 
stilte spørsmål ved hensikten med så detaljert informas-
jon. Prosjektgruppen la også vekt på at informasjonen ble 
oppfattet som ubalansert, og at deltakerne opplevde dette 
som et paradoks ettersom de betraktet programmet som 
et postivt helsetilbud som utgikk fra offentlige helsemyn-
digheter. Dette var gjenkjennbare erfaringer sammenlignet 
med de fire første fokusgruppene, selv om de følelsesmes-
sige reaksjonene kom sterkere til uttrykk i den femte 
gruppen. Prosjektgruppen la videre vekt på at kvinnene 
opplevde strukturen som rotete, gjentakende og lite leser-
vennlig, og at deler av innholdet fortsatt ble misforstått.



2 8  |  P r o s j e k t r a p p o r t  2 0 1 9  -  d e l  1

Prosjektgruppen vurderte at det på dette tidspunktet var 
samlet inn tilstrekkelig med innspill, både fra kvinner i 
målgruppen for programmet og fra fagmiljøene, og at det 
ikke var hensiktsmessig å gjennomføre flere datainnsam-
linger. I videre arbeid ble i stedet alle forutgående vers-
joner av informasjonsmateriellet gjennomgått på nytt, 
sammen med innspillene fra fokusgruppeintervjuene og 
høringsrundene, for å identifisere hovedbudskap, formul-
eringer og presentasjonsformer som burde videreføres.

På bakgrunn av dette utarbeidet prosjektgruppen den 
endelige versjonen av invitasjonsbrevet og faktaarket, 
der innretningen i stor grad var å bevisstgjøre målgrup-
pen på at de stod overfor et valg om å benytte tilbudet 
om mammografiscreening eller ei, samt peke på at dette 
valget kunne medføre både fordeler og ulemper. For-
delene og ulempene ble kort beskrevet, mens utdypende 
forklaringer og tallbasert informasjon ble utarbeidet for 
Mammografiprogrammets nettsider. En ny grafisk ut-
forming for invitasjonbrev og faktaark ble også laget for 
å gjøre informasjonen mer oversiktlig og leservennlig. 

OPPSUMMERING OG DISKUSJON
Endelig versjon av det reviderte invitasjonsbrevet og fak-
ta- arket i Mammografiprogrammet ble satt i produks-
jon 1. april 2017, etter å ha blitt godkjent av styrings-
gruppen for prosjektet i desember 2016 og lagt fram for 
styringsgruppen for Mammografiprogrammet i januar 
2017 (vedlegg 14). På samme tidspunkt ble program-
mets oppdaterte nettsider publisert. Ferdigstillelsen av 
informasjonsplakatene ble lagt på is fordi Kreftregisteret, 
inkludert Mammografiprogrammet, skulle utarbeide ny 
grafisk profil. Arbeidet med informasjonsplakater fer-
digstilles når den grafiske profilen er klar, våren 2019.

En viktig målsetting for Mammografiprogrammets in-
formasjonsmateriell er å gi kvinnene i målgruppen et 
grunnlag for å ta et informert valg om deltagelse. For å 
oppnå dette, valgte prosjektgruppen å utforme den en-
delige versjonen av invitasjonsbrevet og det medfølgen-
de faktaarket i den hensikt å bevisstgjøre målgruppen 
på at det finnes både fordeler og ulemper ved mammo-
grafiscreening og peke på at de står overfor et valg der 
den enkelte selv må bestemme seg for å benytte tilbudet 
eller ikke. Etter revisjonen ble dermed hovedbudskapet i 
dette informasjonsmateriellet enklere og mer grunnleg-
gende enn prosjektgruppen opprinnelig hadde mål om å 
presentere. De ulike versjonene som har vært utarbeidet 
gjenspeiler prosessen som har pågått, hvor informasjonen 
var mer kortfattet i første høringsrunde og i de fire første 
fokusgruppeintervjuene, mer utfyllende og detaljert i andre 
høringsrunde og femte fokusgruppeintervju, og noe mer 
kortfattet igjen i de endelige versjonene av brev og faktaark.

Det reviderte invitasjonsbrevet og faktaarket fikk med det 
mindre omfattende og mindre detaljert informasjon enn 
mange av innspillene fra ressurspersonene og fagmiljøeene 
tilsa var ønskelig og prosjektgruppen opprinnelig la opp 
til. Det var prosjektgruppen som tok dette valget, begrun-
net i at kvinnene i målgruppen skulle få bedre oversikt 
over hovedbudskapene i informasjonen, også de som i 
utgangspunktet har liten bevissthet og kunnskap om mam-
mografiscreening. Med dette som utgangspunkt, kan de 
som er interesserte i å vite mer gå inn på Kreftregisterets 
nettsider hvor ytterligere informasjon er lagt lett synlig 
og klikkbart. Nettsiden er tilrettelagt med en struktur som 
bygger videre på ideen med nivådelt informasjon, slik at 
leserne kan gå dypere inn i informasjonen ut fra hvor in-
teresserte de er i ulike tema. Framover vil dette gjøre det 
spesielt viktig for Kreftregisteret å oppdatere og videre-
utvikle nettsidene jevnlig, slik at innholdet gjenspeiler ny 
viten og nye kunnskapsbeviser som tilkommer på feltet.

Den tallbaserte informasjonen om fordeler og ulemper 
ved mammografiscreening var spesielt utfordrende å ta 
stilling til for prosjektgruppen, både når det gjaldt hvilke 
kilder som skulle benyttes og hvordan risikoanslagene 
med tilhørende usikkerhet skulle presenteres. Flere fak-
torer bidro til at prosjektgruppen til slutt valgte å legge 
denne informasjonen til nettsiden, sammen med en ut-
dypende tekst som beskriver og forklarer hvorfor det er 
diskusjoner rundt nytteverdien av mammografiscreening. 

Det er betydelig variasjon i anslagene for overdiagnos-
tikk både i mammografiscreening generelt og i Mammo-
grafiprogrammet. I rapporten fra den forskningsbaserte 
evalueringen av programmet blir det understreket at «in-
gen av de enkelte studiene om overdiagnostikk kunne sies 
å gi det mest pålitelige resultatet, og konklusjonene om 
nivået av overdiagnostikk må derfor betraktes som svært 
usikre» (7). Rapporten oppgir ulike anslag basert på ulike 
beregningsmodeller. Prosjektgruppen anser at det per i 
dag ikke foreligger ett enkelt anslag for nivået av overdiag-
nostikk som er tilstrekkelig til at en kvinne kan vurdere sin 
risiko for overdiagnostikk ved å delta i Mammografipro-
grammet. Innspill fra høringsrundene pekte på behovet 
for å informere om graden av sikkerhet for de tallbaserte 
resultatene, og faglitteratur tilsier at slike resultater for-
trinnsvis bør presenteres som både tekst og tall, samt visu-
elt gjennom figurer, for å gi målgruppen de beste mulighe-
tene for å forstå informasjonen på en fullgod måte (17, 
27). Dette forutsetter andre rammer enn invitasjonsbre-
vet har per i dag, der det er store begrensninger i sidetall 
og størrelse som følge av implementeringen av Nasjonalt 
system for sikker digital post. I tillegg var erfaringene fra 
fokusgruppeintervjuene at forståelsen av begrepene, sp-
esielt overdiagnostikk, var begrenset. Prosjektgruppen 
mente derfor at det var viktigere å vektlegge forklaringer 
på hva de ulike begrepene betydde, enn å oppgi anslag 
for omfang. Dette er likevel et element i informasjonsma-
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teriellet som prosjektgruppen vil legge spesiell vekt på 
vurdere når den reviderte informasjonen skal evalueres.

Annen sentral tallbasert informasjon fra Mammografipro-
grammet er opplysninger om hva som kan forventes å skje 
for kvinner som møter i programmet med hensyn på sann-
synligheten for innkalling til tilleggsundersøkelser, risiko for 
falske positive screeningundersøkelser og for intervallkreft. 
Disse opplysningene er oppgitt i faktaarket ved hjelp av en 
figur som viser forventede resultater per 1000 kvinner 
som møter én gang. Innspill både fra høringsrundene og 
fokusgruppeintervjuene tilsa at figuren ble vurdert som 
et et positivt bidrag i informasjonsmateriellet. Opplysnin-
gene som vises i figureren er hendelser som blir registrert 
og kan telles direkte opp fra en database i Kreftregisteret. 
De har ikke samme vitenskapelige usikkerhet ved seg 
som statistisk beregnede anslag for bryskreftdødelighet og 
overdiagnostikk, som i tillegg må beregnes og illustreres 
over en gitt tidsperiode for å gi mening. Disse tallbaserte 
resultatene kunne derfor på en relativt enkel måte ink-
luderes i figuren på faktaarket på en meningsfull måte. 

For dem som er i målgruppen for programmet og opplever 
det vanskelig å ta stilling til tilbudet om mammografiscreen-
ing på egen hånd, gis det en anbefaling om å snakke med 
fastlegen. Prosjektgruppen vurderte at dette var den mest 
hensiktsmessige løsningen for kvinnene sammenlignet 
med ulike alternativer, som å kontakte Kreftregisteret, 
Kreftforeningen eller de brystdiagnostiske sentrene for en 
samtale. Fastlegen er nærmere til å kjenne sine pasient-
er, og har dermed bedre forutsetninger for å kunne hjelpe 
den enkelte med å komme fram til en beslutning i tråd 
med egne ønsker og livssituasjon. En bekymring er likev-
el hvorvidt fastlegene har kapasitet til å håndtere denne 
type konsultasjoner, og om de har nok spesifikk trening 
eller kunnskap til å håndtere denne type spørsmål. Et 
nylig igangsatt doktorgradsarbeid ved Kreftregisteret 
vil kunne bidra til å belyse dette gjennom planlagte 
studier hvor blant annet fastlegers kunnskap om over-
diagnostikk i mammografiscreening skal kartlegges. 

For Mammografiprogrammet var det første gang fokus-
gruppeintervjuer ble benyttet i utviklingen av informas-

jonsmateriell. Prosjektgruppen anser at disse intervjuene 
var svært nyttige både for gjennomføringen av prosjektet 
og for framtidig informasjonsarbeid i programmet. Både 
metoden i seg selv og aspekter ved gjennomføringen tilsi-
er at funnene ikke kan generaliseres til alle, hverken mål-
gruppen for programmet eller alle som velger å delta. En 
særlig begrensning var at det kun var kvinner som had-
de deltatt i programmet, eller hadde til hensikt å delta, 
som takket ja til å være med. Bredden og variasjonen i 
det innsamlede materialet ville sannsynligvis vært større 
dersom fokusgruppene også hadde bestått av ikke-deltak-
ere i screening, og av screeningdeltakere som var mindre 
positive til programmet enn deltakerne i de gjennomførte 
intervjuene ga uttrykk for at de var. Prosjektgruppen ans-
er likevel at fokusgruppeintervjuene har gitt nyttig innsikt 
i hva kvinner i målgruppen kan oppleve som nyttig infor-
masjon, hvilke tolkninger de kan ha av ulike formater av 
tallbasert informasjon, hvordan informasjon om overdiag-
nostikk kan oppfattes, hvordan de kan oppfatte en invitas-
jon til mammografiscreening, og hvordan de kan oppfatte 
informasjon om fordeler og ulemper ved mammografis-
creening. Flere funn ligner resultater som er rapportert fra 
andre studier, blant annet fra Storbritannia og Australia 
(18, 28, 29). Se Del 3 for utdypende informasjon om dette. 

En viktig erfaring for prosjektgruppen har vært en fornyet 
erkjennelse av hvor ulikt fagpersoner og kvinner i målgrup-
pen kan oppfatte hva som er såkalt «balansert informas-
jon». Dette kom særlig til uttrykk i siste fase av prosjektet. 
Tilbakemeldingene fra fagmiljøene i andre høringsrunde 
tydet på at informasjonen i det daværende utkastet ble 
oppfattet som relativt balansert og utfyllende. Deltakerne 
i den etterfølgende fokusgruppen - fokusgruppe 5 - ga 
klart uttrykk for at de opplevde et relativt likelydende ut-
kast som ubalansert og som altfor mye informasjon på et 
for tidlig tidspunkt, noe de ikke skjønte hensikten med. 
Kanskje kan dette til en viss grad forklares med at viktige 
deler av informasjonen var ny og ukjent for kvinnene, 
mens det for fagpersonene i feltet var velkjente opplys-
ninger. Det er sannsynlig at slike kunnskapsforskjeller vil 
medføre skjevheter i hva slags informasjon som forventes 
og ønskes. Dette kan forsterkes av at fag- og legpersoner 
kan ha ulike perspektiver på informasjonens betydning 
og hensikt, og bidra til ulikheter i hva som betraktes som 
nødvendig og relevant informasjon for å kunne ta et in-
formert valg (13, 16). Når det skal vurderes hva som er 
tilstrekkelig forståelse og relevant informasjon om mam-
mografiscreening, er det derfor nødvendig å ta hensyn til 
de ønsker og behov for informasjon som målgruppen gir 
uttrykk for, samtidig som man inkluderer faglige og etiske 
hensyn til hva Mammografiprogrammet må informere om. 

Etter prosjektgruppens syn er det framover et viktig an-
liggende at Mammografiprogrammet bidrar til å rette op-
pmerksomheten til kvinnene mot at de har et valg når de 
tilbys mammografiscreening, og informere om hva dette 
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valget består i. Samtidig er det også viktig at dette gjøres på 
en måte som ikke undergraver tilliten til dette eller tilsvaren-
de andre forebyggende helsetilbud som helsemyndighe-
tene i Norge anbefaler og har valgt å tilby befolkningen på 
bakgrunn av den faglige dokumentasjonen som foreligger. 

PROSJEKTETS BEGRENSNINGER 
En sentral del av de innsamlede dataane i dette prosjek-
tet har kommet fra fokusgruppeintervjuer med kvinner 
i målgruppen for programmet som deltar, eller ønsker 
å delta, i mammografiscreening. Fra prosjektgruppens 
side var intensjonen for prosjektet å få innspill til infor-
masjonsmateriellet også fra kvinner som ikke deltar i 
screening. Men da responsen på invitasjonene til de 
randomiserte utvalgene ble lav, valgte prosjektgruppen 
å rekruttere deltakere gjennom annonsering på Mam-
mografiprogrammets egen facebook-side for å sikre vi-
dere framdrift og gjennomføring av prosjektet. Dette 
kan ha bidratt til at vi i stor grad nådde ut til kvinner som 
var positive til programmet, og fikk utvalg som var min-
dre representative for målgruppen enn ønsket. Selv om 
studier blant annet fra Sverige har vist at både deltakere 
og ikke-deltakere i screening kan ha positivt syn på ny-
tteverdien av mammografiscreening (30, 31), tror pros-
jektgruppen at ikke-deltakere kunne bidratt med andre 
innspill til informasjonsmatereiellet og screeningpro-
grammet enn det vi kunne identifisere i dette prosjektet.  

Utover forsøk i randomiseringsprosessenen på å rekrut-
tere kvinner som vanligvis ikke deltar i programmet, 
ble det ikke gjort spesielle tiltak for å sikre representas-
jon av grupper som kan være spesielt sårbare når det 
gjelder å lese eller forstå skriftlig helseinformasjon, 
som kvinner med begrensede norskkunnskaper. Det 
ble heller ikke gjort spesielle tiltak for å sikre at kvin-
ner med ulik grad av helsekompetanse eller helseinfor-
masjonsforståelse («health literacy») var representert. 

VIDERE ARBEID
I revisjonsprosjektet gjenstår det å ferdigstille in-
formasjonsplakatene, som har ligget på is i påvente 
av at det skulle utarbeides ny grafisk profil for Kref-
tregisteret og Mammografiprogrammet. Arbeidet 
med den nye grafiske profilen for Kreftregisteret ble 
avsluttet desember 2018, og arbeidet med program-
met sin profil ferdigstilles første kvartal 2019. Informas-
jonsplakatene planlegges dermed ferdigstilt i 2019.

Kreftregisteret planlegger å evaluere informasjonsma-
teriellet ved å undersøke hvordan den nye informasjo-
nen benyttes og forstås av målgruppen, og i hvilken grad 
materiellet bidrar til at kvinnene tar informerte valg om 
deltagelse. Som en forberedelse er det gjennomført tre 
pilotundersøkelser våren 2018. Disse har hatt til hensikt 
å kartlegge kunnskap om fordeler og ulemper ved mam-
mografiscreening blant radiografer som arbeider ved de 
brystdiagnostiske sentrene og blant kvinner som deltar i 
programmet, samt kartlegge kunnskap og forståelse for 
begrepet overdiagnostikk blant kvinnner i målgruppen 
slik begrepet er forklart i det reviderte informasjons-
materiellet. Det vil vurderes om det er hensiktsmessig 
å inkludere kvinner yngre enn screeningalder i deler av 
evalueringsarbeidet, for å undersøke om forståelsen 
og betydningen av informasjon er en annen blant kvin-
ner som enda ikke har valgt eller erfart deltagelse i pro-
grammet enn den er blant kvinner som allerede er i 
målgruppen. Det vil legges vekt på å forsøke å inkludere 
også kvinner som ikke deltar i Mammografiprogrammet.

Det pågår i tillegg to doktorgradsprosjekter i Mammo-
grafiprogrammet som er spesielt relevante for videre 
arbeid med informasjonsmateriellet i programmet. Det 
ene utforsker innvandrerkvinners deltagelse i Mam-
mografiprogrammet og hvilke faktorer som bidrar til at 
de deltar eller ei, samt kartlegger brystkreft oppdaget 
blant disse kvinnene. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 
løpet av våren 2019. Det andre doktorgradsprosjektet 
startet sommeren 2018 og omhandler over- og under-
diagnostikk i Mammografiprogrammet. Prosjektet vil 
blant annet inkludere studier om kvinners og fastlegers 
kunnskap om overdiagnostikk i mammografiscreening. 

Informasjonen i Mammografiprogrammet har behov for 
kontinuerlig vedlikehold og oppdateringer. Dette gjelder 
spesielt programmets nettsider, som er sentrale på grunn 
av den nivå-delte strukturen som er valgt. Samtidig erk-
jenner Kreftregisteret at det å oppdatere og videreutvikle 
informasjonen er et ressurskrevende arbeid. Det pub-
liseres svært mange artikler innen mammografiscreening 
som bidrar til at nye kunnskapsbeviser etableres. Kreftreg-
isteret vil framover rutinemessig gjennomgå brevtekster 
og sentrale deler av nettsidene hvert annet år i samar-
beid med rådgivningsgruppen for programmet. Da kan 
det vurderes om det er behov for endringer eller større 
oppdateringer av informasjonen utover det som gjøres 
som del av Kreftregisterets daglige drift av programmet. 
Endringer utover dette vurderes fortløpende ut fra behov.
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I denne delen gis en utf yllende presentasjon av resultatene fra spørreskjeamundersøkelsen som ble gjennomført ved 
fem screeningenheter i Mammografi programmet i august 2015. 

Resultater for alle spørsmålene som var inkludert i spørreskjemaet vises, og blir presentert som tabeller eller fi gurer i 
den rekkefølgen spørsmålene ble sti lt. 

Tabellene og fi gurene fra del 1 som gjaldt spørreskjemaundersøkelsen, er gjentatt  også her i del 2; for eksempel er 
Tabell 1 i del 1 identi sk med Tabell 5 i del 2. Dett e er gjort fordi prosjektgruppen ønsket å ha en samlet presentasjopn 
av resultatene fra alle spørsmålene i del 2.

Til slutt  i del 2 vises også noen av sammenhengene mellom ulike spørsmål, presentert i krysstabeller.

Spørsmål 1: Kvinnens alder

I spørsmål 1 ble kvinnene bedt om å skrive inn sin alder.

Tabell 5:  Studiepopulasjon ett er aldersgrupper og screeningenhet 

DEL 2: SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSEN 
– UTDYPENDE RESULTATER
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Tabell 7a:  Foretrukket invitasjonsmetode, ett er alder 

Tabell 7b:  Foretrukket invitasjonsmetode, ett er screeningenhet 

Spørsmål 3: Hvilken invitasjonsmetode studiedeltakerne foretrakk

I spørsmål 3 ble kvinnene spurt hvorvidt de foretrakk å få en automati sk reservert ti me for undersøkelse, som i dag, eller 
ville ha foretrukket å ta kontakt selv for å reservere ti me via telefon eller internett . Det ble benytt et lukkede svarkategorier.

Tabell 6:  Antall ganger (gjennomsnitt  og median) studiedeltakerne hadde deltatt  i programmet, 
ett er aldersgrupper og screeningenhet 

Spørsmål 2: Antall ganger studiedeltakerne hadde deltatt  i Mammografi programmet

I spørsmål 2 ble kvinnene bedt om å oppgi hvor mange ganger de hadde deltatt  i programmet, inkludert det aktuelle 
oppmøtet der de besvarte spørreskjemaundersøkelsen.
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Tabell 8b:  Andel som ville valgt å ta mammografi  i pro-
grammet uten ti ldelt ti d og sted, ett er screeningenhet

Tabell 8a:  Andel som ville valgt å ta mammografi  i pro-
grammet uten ti ldelt ti d og sted, ett er alder

Spørsmål 4: Betydningen av ti ldelt ti d og sted

I spørsmål 4 ble kvinnene spurt om hvorvidt de trodde de ville valgt å ta mammografi  gjennom Mammografi pro-
grammet dersom de ikke hadde fått  ti ldelt ti d og sted i invitasjonen. Det ble benytt et lukkede svarkategorier.

Spørsmål 5: Hvorvidt informasjonsbrosjyren ble lest

I spørsmål 5 ble kvinnene spurt om de hadde lest informasjonsbrosjyren de hadde fått  sammen med invitasjonen ti l 
screening. Det ble benytt et lukkede svarkategorier.

Figur 5a og 5b:  Andel som oppga å lest informasjonsbrosjyren som kom sammen med invitasjonsbrevet, ett er alder 
og screeningenhet
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Figur 6a og 6b:  Andel som oppga å ha oppsøkt annen informasjon, ett er alder og screeningenhet

Spørsmål 6: Hvorvidt andre informasjonskilder ble benytt et

I spørsmål 6 ble kvinnene spurt om de hadde oppsøkt annen informasjon om mammografi undersøkels-
en enn den de hadde fått  i invitasjonsbrevet, for eksempel på internett . Lukkede svarkategorier ble benytt et.

Spørsmål 7: Om ti mereservasjonen ble opplevd som en invitasjon eller innkalling 

I spørsmål 7 ble kvinnene spurt om i hvilken grad de følte at ti mereservasjonen de fi kk i posten var en invi-
tasjon eller en innkalling ti l undersøkelse. De skulle sett e ring rundt tallet som passet best ut fra hvor eni-
ge de var, på en skala fra 1 (en invitasjon) ti l 10 (en innkalling). I ett erkant ble skalaen kategorisert som; en invi-
tasjon (1 og 2), mer invitasjon enn innkalling (3–5), mer innkalling enn invitasjon (6–8) og en innkalling (9 og 10).

Figur 7a og 7b:  Andel som opplevde ti mereservasjon som en invitasjon eller en innkalling, ett er alder og screeningenhet 
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Figur 8a og 8b:  Andel som oppga å føle et reelt valg om å takke nei ti l screeningundersøkelsen, ett er alder og screeningenhet 

Spørsmål 8: Om studiedeltakerne opplevde et reelt valg 

I spørsmål 8 ble kvinnene spurt om i hvilken grad de opplevde å ha et reelt valg om å takke nei ti l undersøkelsen. De skulle 
sett e ring rundt tallet som passet best ut fra hvor enige de var, på en skala fra 1 (ikke et reelt valg) ti l 10 (et reelt valg). 
I ett erkant ble skalaen kategorisert som; ikke et reelt valg (1 og 2), delvis (3–5), ganske (6–8) og et reelt valg (9 og 10).

Spørsmål 9: Om studiedeltakerne vurderte å ikke møte

I spørsmål 9 ble kvinnene spurt om i hvilken grad de hadde vurdert å ikke møte ti l screeningundersøkelsen. De skulle 
sett e ring rundt tallet som passet best ut fra hvor enige de var, på en skala fra 1 (ikke vurdert) ti l 10 (grundig vurdert). 
I ett erkant ble skalaen kategorisert som; ikke vurdert (1 og 2), litt  (3–5), vurdert (6–8) og grundig vurdert (9 og 10).

Figur 9a og 9b:  Andel som oppga at de hadde vurdert å ikke møte ti l screeningundersøkelsen, ett er alder og screeningenhet 
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Figur 10a og 10b:  Andel som oppga at de kjente ti l positi ve og negati ve sider ved mammografi screening, ett er alder 
og screeningenhet 

Spørsmål 10: Kjennskap ti l positi ve og negati ve sider ved mammografi screening

I spørsmål 10 ble kvinnene spurt om i hvilken grad de kjente ti l positi ve og negati ve sider ved mammgrafi screening. 
De skulle sett e ring rundt tallet som passet best ut fra hvor enige de var, på en skala fra 1 (i liten grad) ti l 10 (i stor 
grad). I ett erkant ble skalaen kategorisert som; i liten grad (1 og 2), noe (3–5), en del (6–8) og i stor grad (9 og 10)

Sammenhenger mellom ulike spørsmål 

For enkelte spørsmål var det interessant å se på sammenhengene mellom deltakernes besvarelser. Utvalgets begrensede 
størrelse, i kombinasjon med at fordelingen av svar i ulike svarkategorier var veldig skjev for fl ere av spørsmålene, gjorde 
at tallgrunnlaget ble svært lite for enkelte celler i tabellene under. Resultatene må derfor tolkes ti lsvarende forsikti g. 

Tabell 9: Sammenheng mellom opplevd mulighet ti l å takke nei og hvor-
vidt kvinnene hadde vurdert å ikke møte 
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Tabell 10:  Sammenheng mellom hvorvidt kvinnene hadde 
oppsøkt ytt erligere informasjon, for eksempel på programmets 
nett side, og om de hadde lest informasjonsbrosjyren de fi kk 
ti lsendt sammen med invitasjonen ti l Mammografi programmet.

Tabell 11:  Sammenheng mellom hvorvidt kvinnene mente de hadde 
kjennskap ti l positi ve og negati ve sider ved mammografi screening, 
og om de hadde lest informasjonsbrosjyren de fi kk ti lsendt sammen 
med invitasjonen ti l Mammografi programmet. 

Tabell 12:  Sammenheng mellom hvorvidt kvinnene hadde 
oppsøkt ytt erligere informasjon for eksempel på prorammets 
nett side, og om de mente å ha kjennskap ti l positi ve og nega-
ti ve sider ved mammografi screening
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I denne delen gis det utfyllende informasjon om resulta-
tene fra de fem fokusgruppeintervjuene som ble gjennom-
ført i prosjektet i 2015 og 2016, og resultatene diskuteres. 

Resultatene fra del 1 som gjaldt fokusgruppeinterv-
juene, blir gjentatt her i del 3. Dette for at del 3 skal 
kunne leses som en sammenhengende og helhetlig 
presentasjon av fokusgruppeintervjuenes resultater. 
Resultatene fra fokusgruppeintervju 1- 4 presenteres 
først, deretter følger resultatene fra gruppe 5. Innhol-
det blir presentert ut fra samme struktur som i del 1, 
men det gis utdypende informasjon, inkludert utvalgte 
sitater fra kvinnene som skal illustrere funnene og peke 
på ulike dimensjoner i prosjektgruppens tolkninger. 

Til slutt er det en felles diskusjon av resultatene fra alle 
fem fokusgruppeintervjuer.  

FOKUSGRUPPEINTERVJU 1–4 
Deltakerne

Til sammen deltok 22 kvinner i de fire gruppene, hver 
gruppe hadde mellom fire og syv deltakere (Tabell 4 i 
del 1). Alle gruppene hadde deltakere i 50- og 60-årene. 
Alle hadde etnisk norsk bakgrunn, og noen oppga at de 
hadde hatt brystkreft. En kvinne hadde på grunn av alder 
ikke hadde fått invitasjon til Mammografiprogrammet 
enda. Alle andre ga opplysninger som tilsa at de hadde 
deltatt i Mammografiprogrammet en eller flere ganger. 

Alle ga på ulike måter uttrykk for at de betraktet Mam-
mografiprogrammet som et nyttig og viktig helsetil-
bud. Dette ble gjenspeilet både i måten de omtalte 
programmet på og ved at de hadde møtt en eller 
flere ganger i programmet, eller hadde intensjon om 
å møte, samt ga uttrykk for et ønske om å delta igjen.

Presentasjonen av informasjon
Mengde informasjon

Deltakerne ga uttrykk for at mengden informasjon i in-
formasjonsmateriellet var tilfredsstillende. De fleste 
mente det var overkommelig å lese, samtidig som de ikke 
savnet noe informasjon. En deltaker sa: «Mengden med 
informasjon, det som står og sånn, synes jeg er helt fint. 
Veldig bra egentlig, for at det gjør behovet for tillegg-
sinformasjonen mindre. Det er ikke for mye informasjon, 

for man får alt på en side og da er det overkommelig». 

Kvinnene mente det var viktig at informasjonsmateri-
ellet verken inneholdt for lite eller for mye informas-
jon. Dersom det ble for mye tekst, fryktet de at flere i 
målgruppen ville oppfatte informasjonen som uover-
kommelig å lese. Flere påpekte at informasjonen bur-
de være nøktern og inneholde de mest relevante op-
plysningene, og at nettsidene kunne brukes for mer 
detaljert informasjon for dem som var interessert. 

En del sa de var sikre på at de ville lest hele den tilsendte 
informasjonen, andre var mer usikre. Noen poengterte at 
de ville ha skumlest. 

Det var litt uenighet om de tallbaserte framstillingene 
av risiko og resultater relatert til mammografiscreen-
ing. Flere syntes for mange tall som ble presentert i 
versjonen de ble forelagt, og noen syntes tallene, for 
eksempel antall brystkrefttilfeller, var skremmende. 
Andre mente dette var grei informasjon, så fremt rek-
kefølge og format ble endret slik at tallene refererte til 
samme gruppestørrelse, som per 100 eller per 1000.

Overskriften på invitasjonsbrevet

I løpet av fokusgruppeintervjuene fikk kvinnene presentert 
følgende fem forslag til overskrifter på invitasjonsbrevet: 

Ønsker du å delta i Mammografiprogrammet? 
Tilbud om mammografiundersøkelse 
Invitasjon til Mammografiprogrammet 
Time til mammografiundersøkelse 
Innkallelse til Mammografiprogrammet 

Det var ingen av overskriftene som skilte seg klart 
ut blant kvinnene - de fleste ble både foretrukket 
og forkastet. Begrunnelsene varierte, og flere var 
usikre på hvilken de likte best. Ingen oppga å fore-
trekke alternativene «time til» eller «innkallelse til». 

Noen bemerket at de ikke likte overskriften «Ønsker du 
å delta i Mammografiprogrammet?» og begrunnet dette 
med at de ikke ønsket å ta stilling til deltagelse fordi det ble 
enda en ting de måtte forholde seg til. Det ble også kom-
mentert at en slik overskrift ikke hang sammen med rest-
en av brevet, hvor tid og sted er oppgitt, mens andre pekte 
på at dette hang sammen med muligheten for å takke nei. 
Det ble også påpekt at en overskrift med spørsmålstegn 
virket diffus, som om man ikke vil at kvinnene skal komme.

DEL 3: FOKUSGRUPPEINTERVJUENE – 
UTDYPENDE RESULTATER OG DISKUSJON
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Noen mente at det var bedre å bruke «mammografi-
undersøkelse» i stedet for «Mammografiprogrammet». 
Dette ble begrunnet litt ulikt, blant annet kom det fram 
at flere var usikre på betydningen av «programmet». 
En av kvinnene sa «Jeg har vært og tatt (mammografi), 
men jeg har ikke deltatt i noe…  Jeg skjønner ikke helt 
hva du mener». I en av gruppene var kvinnene usikre på 
om Mammografiprogrammet var det samme som det 
offentlige screeningtilbudet; «Når vi kom nå, så lurte 
vi egentlig på hva dere mente med det programmet. Vi 
skjønte ikke hva dere mente. Men etter hvert skjønte vi 
at det var at vi skulle reise til (navn på byen der scree-
ningen foregår) [...] at vi hadde vært der og sånn […] 
at det er det programmet. Det ble litt sånn vanskelig». 
En annen kvinne sa «Men ønsker du å delta i Mam-
mografiprogrammet. Da lurer vel folk på hva det er». 

Andre begrunnet synspunktet sitt med at ordet «un-
dersøkelse» var mer konkret. En kvinne sa at «Program-
met høres jo mer dypt ut liksom. Undersøkelse er mye 
enklere», mens en annen påpekte at hun aldri hadde 
reagert på dagens overskrift, hvor det står «Invitasjon: 
Velkommen til å delta i Mammografiprogrammet». For 
andre igjen hadde ikke dette ordvalget noen stor betydning.

Tallbasert informasjon om resultater og risiko

Kvinnene ga uttrykk for at de ønsket å få informasjon om  
brystkreft og mammografiscreening på en minst mulig 
skremmende måte. Både rekkefølgen og måten in-
formasjonen ble presentert påvirket om de oppfattet 
informasjonen som skremmende eller ei. En kvinne 
sa for eksempel «...jeg ville ha presentert hva Mam-
mografiprogrammet er først, i stedet for å skremme.. 
eller... ja». Hun reagerte på at faktaarket startet med 
tallbasert informasjon om risiko for brystkreft, for-
di hun syntes det var skremmende opplysninger. 

I løpet av intervjuene viste moderator fram et anslag på 
risikoen for å få påvist brystkreft i tre ulike formater; 10 
%, 1 av 10 og 10 av 100. I tre av gruppene kom kvinnene 
til enighet om at de foretrakk prosent i stedet for 1 av 
10 eller 10 av 100. Flere syntes prosent virket som en  
mindre mengde, som mer abstrakt og enklere å forholde 
seg til. En kvinne sa «..du kan vinkle ti prosent på en litt 
annen måte, hvis du egentlig ikke vil vite realiteten så kan 
du liksom utvide dette til å virke litt mindre […] Sånne reel-
le tall som 10 og 100 det høres.. det er så bastant. Det er 
så endelig liksom, mens ti prosent høres liksom litt sånn..» 

Andre påpekte at å bruke «1 av 10» var lettere å forholde 
seg til, men at det også hørtes ut som en større mengde 
enn 10 %. Dette mente de aller fleste at ikke var positivt. 
«Men jeg forholder meg mer til en av ti. Det ser jeg for 
meg […] da er det de i det huset der og de i det huset der, 
da er det en person i de husene». En annen kvinne respon-

derer på dette utsagnet med at «Ja, det er det som er 
problemet. Det blir litt voldsomt. Det blir så nært og det 
blir litt skummelt, tenker jeg. Det blir veldig tett». Samti-
dig bemerket en annen kvinne at «Det er jo lettere å ta en 
avgjørelse hvis du får det tettere innpå deg». En kvinne på-
pekte også at «det er ikke alle som kan prosentregning». 

På tross av at mange foretrakk prosent, var det flere som 
etterhvert stilte spørsmål ved om det egentlig var riktig at 
informasjonsmateriellet skulle virke skånende. «Det er 1 av 
10 kvinner som får brystkreft eller forstadier til brystkreft. 
Da skjønner man at det angår meg. Så jeg tror at det er litt 
viktig jeg da. Mens 10 %, det er jo de som bor i Hammer-
fest» (dette ble sagt av en kvinne som bodde sør i Norge).

Når det gjaldt de ulike resultatene fra mammografiscree-
ningen som ble presentert i materiellet, var det flere som 
påpekte at det var forvirrende med variasjoner i tallene 
som de ulike utfallene refererte til. For eksempel var det 
brukt 30 av 1000 i en sammenheng og 20 av 100 i en an-
nen, i tillegg til at det forekom absolutte tall som 225 000 
undersøkelser per år. Kvinnene sa det noen steder var van-
skelig å forstå hvorvidt de ulike tallene stod for seg selv, 
eller var andeler av tall som allerede var nevnt i teksten. Det 
kom forslag om at tallene som stod underveis i faktaarket 
kunne bli framstilt som kulepunkter i «en liten statistikkbit».

I alle gruppene var kvinnene generelt positive til figuren 
i faktaarket som var brukt for å illustrere resultater når 
1000 kvinner undersøkes i Mammografiprogrammet. 
Mange syntes den var tydelig og oversiktlig og visual-
iserte tallene godt, selv om en kvinne mente den så litt 
rotete ut og at det var vanskelig å se at det var figurer 
av mennesker. Flere trodde figuren ville være positiv for 
dem som ikke var så gode på tall, og de ønsket at den skulle 
inngå i informasjonsmateriellet. Det ble kommentert at 
det for noen var lettere å oppfatte bilder enn skrift. I en 
av gruppene ble det foreslått å droppe tallene i teksten 
på første side av faktaarket, for kun å henvise til figuren.

Enkelt språk uten faguttrykk 

Kvinnene mente det var viktig å bruke et enkelt 
språk uten faguttrykk. De var klare på at de fore-
trakk ordet røntgenlege framfor radiolog. Mange vis-
ste ikke hva en radiolog var og syntes røntgenlege 
var et mer informativt og forklarende begrep. «Det 
er greit med røntgenlege, for da er man ikke i tvil». 

De fleste godtok ordet «forandringer» som var brukt i in-
formasjonsmateriellet. De syntes det var greit når det stod 
at «Alle kvinner med forandringer kalles derfor tilbake for 
grundigere undersøkelser». De fleste forstod da at en foran-
dring var forandring fra det som var normalt. En kvinne kom 
med forslag om å bruke «funn» i stedet for «forandringer». 
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Flere påpekte at det var brukt mange ulike begrep-
er i invitasjonsbrevet, både Mammografi program-
met, mammografi undersøkelse og mammografi s-
creening. Dett e virket forvirrende, og fl ere syntes 
det var vanskelig å skille mellom de ulike begrepene.  

Innholdet i informasjonen
Tid og sted på invitasjonen: En hjelp ti l å overkomme 
prakti ske hindringer

Det var stor enighet blant kvinnene i alle fokusgrup-
pene om at de foretrakk å få et invitasjonsbrev med re-
servert ti d og sted for undersøkelse. Dett e ble begrunnet 
med at de var redde for å glemme å gå ti l mammograf-
iscreening for en periode dersom de selv mått e ringe 
for å besti lle ti me. Flere mente at de ville ha utsatt  å 
delta dersom ti d og sted ikke var oppgitt . En kvinne sa: 
«Jeg tror det er veldig greit jeg, å få et brev med ti d og 
sted på […]. Det er fort gjort å skyve […] at jeg venter 
litt  ti l jeg, jeg venter litt  ti l. Men har du først fått  dato 
og klokkeslett , så drar du hvis du har tenkt å delta». 

Flere av kvinnene påpekte hvor lang ti d det tok å besti lle 
ti me ti l fastlegen når de fi kk brev i posten fra Livmorh-
alsprogrammet med påminnelse om å ta celleprøve. 
En kvinne mente at det var lett ere å si nei hvis du ikke 
ønsket ti men, enn at du selv må melde deg på der-
som du ønsker å delta i Mammografi programmet.

Legger informasjonen ti l rett e for å velge?

Kvinnene ble spurt av moderator om hvorvidt de ut i fra 
invitasjonsbrevet opplevde å ha et valg om å delta i pro-
grammet. Til dett e svarte kvinnene at de syntes brevet la 
ti l rett e for dett e. De mente at kvinner som ikke ønsket å 
delta i Mammografi programmet enkelt kunne takke nei ti l 
ti lbudet. «Ja, det står jo tydelig midt på arket at du kan ta 
kontakt», sa en av kvinnene. En annen påpekte at «hvis du 
takker ja, så er det bare å møte opp. Men du har tre kanal-
er å takke nei, så det behøver jo ikke å være så vanskelig». 

Samti dig sa de aller fl este kvinnene at de for egen del hadde 
bestemt seg for å delta i Mammografi programmet allere-
de før invitasjonen ble lest. En kvinne sa «jeg trenger ikke å 
lese, ser bare klokkeslett  og hvor den bussen står, så klart da 
skal jeg gå». En annen kvinne sa «[…] jeg drar uansett  jeg». 

De fl este kvinnene mente prinsippet om et fritt  valg om 
deltagelse i Mammografi programmet var en selvfølge, 
men enkelte påpekte at de ikke syntes prinsippet var så 
vikti g å ett erstrebe. En kvinne bemerket at «Jeg vet ikke 
om jeg synes det skal være like lett  å takke nei - jeg synes 
egentlig at det skal være vanskelig å takke nei». En annen 
sier «Jeg synes ikke det gjør noe om vi heller litt  over ti l den 
kanten jeg (snakker om tvang), […] som jeg nevnte i sted - 

samfunnsøkonomisk, så er det positi vt at kvinner går og tar 
mammografi  […] For det er ikke bare helt sånn privat heller». 

I en av gruppene var det fl ere kvinner som begrunnet sitt  
ønske om å delta i programmet med at mennesker de 
kjente eller visste om, hadde fått  kreft . De snakket om at 
de synes det var mange som hadde dødd. En kvinne sa 
«Jeg har en søster som døde av kreft , så jeg er litt  mer 
sånn, ikke på høgget, men, jeg prøver å sikre meg litt ». 

En annen kvinne utt rykte at hun er livredd for å få kreft . Hun 
forklarte at hun deltok for å avkreft e sykdom. Generelt virket 
det som om kvinnene så på programmet som en trygghet. 
En kvinne sa «Jeg tenker det er for sikkerheten. I håp om at 
skulle jeg ha brystkreft , så at det blir avslørt ti dligst mulig».

I to av gruppene var det kvinner som oppga vansker med 
å utf øre egenundersøkelse på seg selv, og sa at de heller 
sett er sin lit ti l Mammografi programmet. En annen kvinne 
hadde samme argument, og mente at svulsten skal være 
stor før man klarer å kjenne noe selv. Hun snakket om at 
hun ikke visste hvordan en kul ville kjennes ut. En kvinne sa 
«Jeg tenker at det å gjøre denne undersøkelsen selv […] det 
blir for vanskelig. Jeg sett er min lit ti l programmet, altså. 
Jeg er fortrolig med det egentlig». To av kvinnene i den 
ene gruppen sa at de deltok fordi de ønsker å følge med på 
brystene sine, ett ersom de ti dligere hadde fj ernet en kul.

I en av gruppene snakket kvinnene om at opplevelsen 
av å delta på screening var som å være på et samlebånd. 
De følte undersøkelsen gikk veldig raskt og eff ekti vt. De 
lo mye av opplevelsene de hadde knytt et ti l å bli sti lt 
spørsmål før de tok selve bildene «Også er det som en 
sånn datamaskin, hun som sti ller spørsmålene. Hun er 
som en sånn datamaskin. Stemmen høres ut som om 
det er en maskin som leser spørsmålene. Også ser hun 
på deg akkurat som… hun ser ut som en datamaskin».

Blant fl ere av kvinnene kom det fram en oppfatning om at 
mammografi undersøkelsen var ubehagelig eller smerte-
full. Dett e hadde likevel ingen innvirkning på valget deres 
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om deltagelse. Flere påpekte at det kunne være ube-
hagelig, men at det gikk fort over. Kvinnene snakket om at 
det er noe man bare må komme over, og at det var verdt 
ubehaget dersom de fant noe. I en av gruppene ble det på-
pekt at undersøkelsen kun varer kort tid og at det er verdt 
det, for å forebygge. En kvinne, som ikke hadde fått sin 
første invitasjon, gruet seg fordi hun forventet at det skulle 
gjøre veldig vondt: «Jeg får helt hetta bare ved tanken»

Ønsket om informasjon om fordeler og ulemper

De fleste deltakerne hadde en generell holdning om at 
det var bra å ha med informasjon om mulige fordeler og 
ulemper om mammografiscreening i informasjonsmateri-
ellet. Dette kom blant annet fram som følge av et direkte 
spørsmål som ble stilt fra moderator i starten av intervju-
ene, om hvorvidt det var viktig å få all tilgjengelig infor-
masjon om mammografiscreening før man tok et valg om 
å delta. Flere ga da uttrykk for at det var viktig å vite hva 
man gikk til. Samtidig pekte de på at det er en balanse-
gang i hvor mye informasjon som skal gis, og de la vekt på 
at informasjonen skulle oppleves nyttig og relevant. Flere 
mente det var viktig å ha med informasjon om fordeler 
og ulemper selv om de for egen del ikke hadde behov for 
å lese om dette, og begrunnet det med at det var viktig 
for dem som eventuelt ønsket denne type informasjon, 
og at det var viktig for å unngå kritikk mot programmet. 

Flere endret mening om behovet for informasjon om for-
deler og ulemper underveis i fokusgruppeintervjuene. 
Når de leste den faktiske informasjonen om fordeler og 
ulemper, var det flere som ga uttrykk for at de ikke trengte 
denne informasjonen på et så tidlig tidspunkt. En kvinne 
sa, ved lesing av informasjonen om ulemper at «Jeg had-
de ikke trengt å visst alt det her. Det er helt greit å ikke 
vite, altså. Jeg hadde ikke trengt, absolutt ikke trengt å 
vite alle disse faktaene». Spesielt i en av fokusgruppene 
var det flere som uttrykte at det var mye tall og at mye 
virket skremmende både når det gjaldt informasjonen 
om brystkreft og om muligheten for tilleggsundersøkel-
ser. Andre mente fortsatt at det var bra å ha denne in-
formasjonen med, men at informasjonen, spesielt om 
overdiagnostikk, måtte bli enklere og mer forståelig.

Generelt var kvinnene opptatt av at de ikke ønsket infor-
masjon som virket skremmende, og flere kommenterte at 
det ikke var behov for all informasjonen i første runde. 
En kvinne sa, etter å ha lest informasjonen om overdiag-
nostikk: «Må det stå der? Når det står «Problemet i dag 
er at vi ikke vet hvilke svulster dette er», så kan dem ikke 
tingene tenkte jeg. Jeg skjønte ikke helt hva som mentes 
med det». En annen sa i etterkant av sitt fokusgrup-
peintervju at det viktigste som ble diskutert, var at man 
ikke skulle skremme folk med informasjonen som sendes 
ut. «Det er så voldsomt når man får det midt i fleisen».

Balansen i informasjonen

Kvinnene opplevde at informasjonen om ulemper ved 
mammografiscreening fikk stor plass sammenlignet med 
fordelene. I to av fokusgruppene påpekte kvinnene at 
faktaarket tydeliggjorde ulempene gjennom overskrift-
er og tekst, uten at det var tilsvarende om fordelene. 
Det kom forslag om å ha med et avsnitt som het for-
deler og et som het ulemper, for å tydeliggjøre begge 
deler like mye. Det kom også forslag om bytte ut ordet 
«ulemper» med et annet begrep, uten at det var helt 
klart hva kvinnene mente kunne være gode alternati-
ver. Et av forslagene var at det kunne stå «bør være klar 
over følgende». Dette ble begrunnet med at ordet ul-
emper ble oppfattet som misvisende siden informasjo-
nen i det aktuelle avsnittet ikke ble tolket som ulemper. 

Kvinnene i alle fokusgruppene syntes det var fint å ha 
med setningen «Norske myndigheter har funnet ut at 
fordelene med mammografiscreening er større enn ul-
empene, og anbefaler derfor kvinner i alderen 50-69 år 
å delta i Mammografiprogrammet». Mange pekte på at 
setningen framhevet fordelene, noe som var viktig i og 
med at de syntes ulempene kom så veldig tydelig fram. 
En kvinne påpekte at «Da får man i hvert fall en oppsum-
mering om at det er viktigere enn det andre som står. 
Usikkerheten». I en av gruppene ble det kommentert at 
kvinnene ikke følte at setningen la direkte press på dem 
om deltagelse, men at det ga dem et «push». På direkte 
spørsmål fra moderator om budskapet i setningen om 
en anbefaling var en selvfølgelighet ut fra at Mammo-
grafiprogrammet er en del av det offentlige helsetil-
budet, svarte kvinnene avkreftende. I en av gruppene 
ble det foreslått at setningen burde stå innrammet. En 
kvinne påpekte at når norske myndigheter anbefaler å 
gå til mammografiscreening, «da er (det) litt alvor i det».

Tilleggsundersøkelser

Kvinnene oppfattet generelt tilleggsundersøkelser som 
en trygghet, uavhengig av resultat. De fleste så ikke på 
det å skulle få et falskt positivt screeningresultat som en 
ulempe, men mer som en trygghet. En fortalte om sin 
opplevelse fra å bli innkalt til tilleggsundersøkelser; «[…] 
men jeg var ikke engstelig. Jeg tolket det […]  å ja, det her 
fungerer som det skal. Og da får jeg jo vite, enten eller, 
eller ikke. Når jeg da reiste hjem igjen på bygda, da var 
det mer betryggende. Jeg var veldig glad når jeg ble inn-
kalt, selv om jeg ble innkalt på nytt. Systemet fungerer». 

En annen kvinne understreket «Det er jo en sikkerhet å 
gå videre hvis det skulle være noe». En tredje kommen-
terte at utfallet uansett var positivt: Det var veldig pos-
itivt dersom man ikke ble diagnostisert med brystkreft, 
og, hvis det skulle vise seg at hun fikk påvist brystkreft, 
var det positivt at det ble oppdaget så tidlig som det ble. 
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Mange mente at informasjonen om tilleggsundersøkel-
ser var nyttig, og begrunnet det med at det var viktig å 
få informasjonen før man eventuelt ble kalt tilbake. Da 
visste man at det ikke nødvendigvis betydde at man had-
de kreft dersom det «dumper ned et brev i postkassa fra 
sykehuset». Et fåtall var derimot litt skeptiske til denne 
informasjonen, og mente man ikke trengte så detal-
jert informasjon i det første brevet, og at dette ville bli 
aktuell informasjon først dersom man ble kalt tilbake. 

En kvinne hadde opplevd å få muntlig informasjon på 
screeningen om at det var relativt stor sannsynlighet for 
at hun ville bli innkalt til tilleggsundersøkelse fordi det 
var første gang hun hadde deltatt i programmet. Hun 
påpekte at hun syntes denne informasjonen var svært 
betryggende, og var nærmest forberedt på å bli innkalt 
til tilleggsundersøkelse. Dersom hun ikke hadde fått 
denne informasjonen, og hadde blitt innkalt til tilleggsun-
dersøkelse, mente hun at hun ville ha blitt svært redd. 

Informasjon kvinnene savnet

Noen få mente det burde være mer informasjon om sel-
vundersøkelse av brystene i informasjonsmateriellet. En 
viste for eksempel til tallene i informasjonsmateriellet 
som viste at om lag 2000 kvinner blir diagnostisert uten-
for programmet hvert år. Teksten presiserte ikke at det 
aktuelle tallet gjaldt brystkreft i alle aldre, og ble dermed 
av noen knyttet opp til at brystkrefttilfeller blir over-
sett eller ikke fanget opp av programmet. Noen snakket 
derfor om at det er viktig at Mammografiprogrammet 
ikke ble en «hvilepute». Utover dette ble det ikke nevnt 
tema som kvinnene savnet i informasjonsmateriellet.

Informasjonen om overdiagnostikk
Et ukjent og vanskelig begrep

I faktaarket var overdiagnostikk beskrevet på følgen-
dene måte: «Noen brystkreftsvulster vokser så langsomt 
at de aldri ville gitt symptomer eller blitt livstruende for 
kvinnen i løpet av hennes levetid. Svulstene ville ikke 
blitt oppdaget uten deltagelse i Mammografiprogram-
met. Dette kalles for overdiagnostikk. Problemet er 
at vi i dag ikke vet hvilke svulster dette er. Derfor tilbys 
det behandling til alle kvinner med kreftceller i bryst-
et. Det er i dag stor uenighet om hvor mange som har 
denne typen svulster. Noen eksperter mener at det drei-
er seg om 20 av 100, andre mener det er 2 av 100».

Så og si alle kvinnene i alle fokusgruppene hadde van-
skeligheter med å forstå denne forklaringen på over-
diagnostikk. En kvinne sa «Jeg synes det var litt van-
skelig å lese jeg, så jeg måtte konsentrere meg. Jeg 
konsentrerte meg veldig når jeg leser dette her». 

Kvinnene stilte mange spørsmål, og bemerket at de ikke 
helt forstod hva overdiagnostikk var. I alle fokusgruppene 
var det behov for forklaring utover det som stod i faktaar-
ket. Men også etter dette virket det vanskelig for mange 
å forstå hva som mentes med begrepet overdiagnostikk.

Å skille mellom overdiagnostikk og andre begreper

For flere syntes det vanskelig å skille mellom overdi-
agnostikk, feildiagnostikk og falsk positiv screeningun-
dersøkelse, og begrepene ble noen ganger brukt om 
hverandre når informasjonen ble diskutert. Etter å ha 
lest informasjonen om overdiagnostikk sa en kvinne 
«[…] de fleste vet jo det at muligheten er til stede for at 
det kan bli skygge på bildet eller noe sånt. Jeg skjønner 
at de er engstelige inntil de får bevist det motsatte». En 
annen kvinne sa «Jeg synes heller ikke det er en ulem-
pe, jeg synes også det er en betryggelse jeg og […] Når 
det da er usikkerhet over bildene, at man blir fulgt opp».  

En kvinne sa følgende om oppdagelse av brystkreft; 
«[…] men for noen av de som det blir oppdaget på, så 
er det kanskje beroligende å vite at det ikke trenger å 
være noe selv om de oppdager noe». Det virket som 
flere tenkte at man gjennom utredning og diagnose 
ville kunne finne ut om det er snakk om en overdiag-
nostisert svulst eller ei, og at man da, i samråd med 
lege, ville kunne velge behandlingsopplegg ut i fra det.

På tross av flere forsøk på å forklare overdiagnostikk, var 
det fortsatt vanskelig for kvinnene å få grep på innholdet. 
Etter et forsøk på oppklaring, sier en kvinne; «Hvis at over-
diagnostikk går på at du blir kalt inn til undersøkelse og at 
undersøkelsen er såpass grundig at det er to tilfeller hvor 
de har gått inn og fjernet bryst fordi de har trodd at det har 
vært kreft, og at det ikke har vært det, så vil jeg si at det er 
verdt å ta inn alle sammen og sjekke alle, så en ikke dør».

En annen kvinne brukte begrepet falske positive un-
dersøkelser for å fortelle om en venninne som har 
blitt diagnostisert med brystkreft, men som i etter-
kant av behandling viste seg å ikke ha kreft likevel.

Overdiagnostikk som ulempe

Flere mente det ble feil at informasjon om overdiagnos-
tikk var listet som en ulempe. En kvinne spurte; «Kan 
dette sees som en ulempe det her?» Det virket som om 
kvinnene så på det å oppdage brystkreft gjennom å del-
ta i screeningprogrammet som utelukkende positivt for 
prognosen, og at informasjonen de fikk i løpet av fok-
usgruppeintervjuene ikke endret på dette. Under en av 
samtalene om overdiagnostikk, der begrepet ble forsøkt 
oppklart av prosjektgruppen, var det en som sa; «Men 
jeg synes jo det er bra at det det blir tatt tak i. I forhold 
til at du bare skal ha (brystkreftsvulsten), når man ikke 
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vet. Jeg sier bestandig, heller en behandling for mye enn 
en for lite». Flere påpekte at man ikke tør ta sjansen på 
å ikke behandle svulsten. Flere ga også uttrykk for at 
overdiagnostikk ikke var relevant å forholde seg til før 
de gikk til screening, men heller noe de måtte forhol-
de seg til dersom en eventuell brystkreftdiagnose kom. 
En kvinne sa; «For det er jo ikke noen ulempe at du fin-
ner ut, når du går til mammografi, at du har en svulst».  

En av kvinnene som etter prosjektgruppens oppfatning 
brukte begrepet overdiagnostikk slik det var ment fra 
et faglig perspektiv, påpekte «[…] Du kan si at det kan-
skje hadde vært større påkjenning hvis det var overdi-
agnostikk og brystet ble fjernet. Nå er det vel mer bev-
aring av brystet». En annen, med tilsvarende forståelse, 
sa: «[…] men det er jo bedre da, at de som kan bli red-
det, blir reddet. Jeg synes det må prioriteres. Og det 
kan også bidra til å få […] Det står her at man ikke vet 
ordentlig og det kan jo bidra til videre informasjon da. 
At man kan vite mer etter hvert. Og få et svar på det». 

Kvinnene mente at informasjonen om overdiagnostikk ikke 
påvirket deres valg om å delta i Mammografiprogrammet. 
En kvinne sa «[…] for meg har ikke den informasjonen […] 
faktisk ingen betydning for at jeg kommer til å bli med på 
mammografi eller ikke». Likevel mente flere at det var vik-
tig å ha med informasjon om overdiagnostikk i faktaarket. 
Dette ble først og fremst begrunnet med at det var viktig 
for å svare på kritikken Mammografiprogrammet har fått 
rettet mot seg, selv om enkelte begrunnet det med at det 
kunne være variasjoner i målgruppens informasjonsbehov.

Omfanget 

Det er ingen konsensus i fagmiljøene om hvor stort 
omfanget av overdiagnostikk er innen mammograf-
iscreening (4, 25). Prosjektgruppen ønsket derfor å 
prøve ut informasjon som viste anslag for overdiagnos-
tikk der usikkerheten og variasjonen i anslagene også 
kom fram. Dette opplevde kvinnene som forvirrende og 
usikkert. Flere mente at det ikke var nødvendig å kny-
tte tall til begrepet siden det var så stor usikkerhet, og 
skjønte ikke hensikten med å informere om at ansla-
gene for overdiagnostikk varierte mellom 20 av 100 og 2 
av 100. En kvinne sa: «Så er det noen som mener at det 
kanskje bare er en av hundre. Da er du jo like usikker». 

Noen mente informasjon om omfanget av overdiagnos-
tikk var mer interessant i et eventuelt neste steg i pros-
essen, det vil si dersom brystkreft ble oppdaget, og flere 
ga uttrykk for at de ikke hadde behov for å vite omfanget. 

For noen førte informasjonen til mistillit til «ekspert-
ene», som var en formulering som var brukt i informas-
jonsmateriellet. En kvinne sa «De ekspertene, hva dem 
er enig eller uenige i det, altså det er irrelevant for om 

du skal dra på den undersøkelsen. Du bestemmer ut i 
fra din egen opplevelse. Ikke hva ekspertene mener om 
en annen type svulst du forhåpentligvis ikke har». Flere 
stilte også spørsmål om hvem «ekspertene» var. Et fors-
lag var at kreftleger eller forskere heller burde brukes.

Kvinnene ble stilt et direkte spørsmål fra moderator 
om hvor mange overdiagnostiserte brystkrefttilfeller 
de mente var akseptabelt for å redde ett liv. Noen av 
kvinnene snakket om at det er umulig å sette en grense, 
men det var få kvinner som ga tilbakemelding på dette 
spørsmålet og det virket veldig vanskelig for kvinnene 
å svare. En av kvinnene bemerket at man ikke kan ta 
sjansen på at det er en saktevoksende svulst og dermed 
ikke få behandling: «Det står jo at noen svulster vok-
ser så langsomt at vi kanskje aldri hadde merket det 
eller blitt noe livstruende. Men det vet man jo ikke».

FOKUSGRUPPEINTERVJU 5 
Det femte fokusgruppeintervjuet ble gjennomført i Oslo 
om lag ni måneder etter fjerde fokusgruppeintervju. I 
løpet av den tidsperioden hadde utkastene til informas-
jonsmateriell blitt endret på bakgrunn av innspill fra de 
første fokusgruppeintervjuene, høringsrunder og faglit-
teratur. De viktigste endringene gjaldt faktaarket, der 
informasjonen hadde blitt mer omfattende, det meste 
av den tallbaserte informasjonen var fjernet fra teksten 
og kom kun fram i figuren, og strukturelle endringer var 
gjort slik at både fordeler og ulemper ved mammograf-
iscreening hadde egne overskrifter. I tillegg var setnin-
gen på slutten av faktaarket, som refererte til at hel-
semyndighetene anbefalte deltagelse, fjernet. I stedet 
ble informasjonen avrundet med en kort oppsummer-
ing av den viktigste fordelen og ulempen ved å delta.

Deltakerne

Den femte fokusgruppen bestod av seks kvinner fra 
Oslo og omegn, fra om lag 50 til 65 år, alle med etn-
isk norsk bakgrunn. En av de yngste hadde ikke fått 
invitasjon til Mammografiprogrammet enda. Alle 
de andre oppga at de hadde deltatt i programmet 
flere ganger. En kvinne oppga å ha hatt brystkreft. 

Som i de tidligere fokusgruppeintervjuene, oppfattet pros-
jektgruppen at alle deltakerne betraktet Mammografipro-
grammet som et nyttig og viktig helsetilbud. Dette ble gjen-
speilet på flere måter, både i måten de omtalte tilbudet 
på og ved at alle fortalte at de enten hadde møtt en eller 
flere ganger i programmet og ønsket å møte igjen, eller 
hadde en klar intensjon om å delta når invitasjonen kom.
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Presentasjonen av informasjonen
Leservennlig presentasjon 

Deltakerne la stor vekt på at informasjonen burde presen-
teres på en leservennlig måte. De begrunnet dette med at det 
var viktig å skape interesse, slik at de skulle orke å lese videre.  

En kvinne snakket om hvordan et brev om mammografi i 
seg selv lett kan skape negative følelser hos mottakeren, 
og sa hun syntes utformingen på det forelagte forslaget 
forsterket slike negative følelser: «Nå skal du være med på 
Mammografiprogrammet – huff, nå må du bli redd. For 
Mammografiprogrammet er jo ofte forbundet med at Oj 
- kreft! Nei, dette vil jeg ikke ta stilling til. Og så trekker 
man seg litt.» Hun fikk støtte fra flere i dette synspunktet.

Flere mente det forelagte utkastet hadde tung tekst, virket 
rotete og hadde mange gjentagelser. Dette ble oppfattet 
som et hinder for å lese videre. Det kom fram svært ulike 
oppfatninger om hvordan et tilbud om deltagelse i Mam-
mografiprogrammet kunne være. Noen foreslo å sende 
ut et rosa brev for å skape oppmerksomhet og positive 
assosiasjoner, men ble møtt med sterk motstand fra en av 
de andre, som ble opprørt fordi hun forbandt Rosa sløy-
fe-aksjonen med kreft og død, og da fikk hun «piggene ut». 

Flere mente at spesielt starten på brevet burde skape inter-
essere for å lese videre. Én foreslo å bruke fakta om antall 
brystkrefttilfeller og lignende informasjon tidlig i brevet, 
for å få kvinner til å tenke at dette er et tilbud det er viktig 
å delta på. Flere sa de opplevde strukturen i informasjo-
nen som feil, og at det var mange unødige gjentagelser 
om både fordeler og ulemper ved mammografiscreening.

Kvinnene diskuterte også viktigheten av tilgjengelighet på 
kontaktinformasjon. Flere sa at de ønsket tydelig e-post-
adresse fordi det ofte er enklere å sende en e-post enn 
å ringe, og de mente det var viktig å ha mulighet for å 
møte til screening på ettermiddag/kveld. De var også 
opptatt av at programmet burde tilpasse seg et mod-
erne samfunn ved å bruke moderne medier og elek-
troniske metoder for å kontakte målgruppen, uten at 
det kom konkrete forslag til hvordan det burde foregå. 

Kvinnene ga uttrykk for at de likte figuren som il-
lustrerte vanlige resultater av 1000 screeningun-
dersøkelser i Mammografiprogrammet, og mente 
den var viktig fordi ikke alle leser tekst eller tall så 
godt. En kvinne savnet kildehenvisning for figuren.

Valgfrihet og annen begrepsbruk i teksten

På direkte spørsmål fra moderator ga flere uttrykk for at 
det var fint med eksplisitt informasjon i brevet om valgfri-
heten ved å benytte tilbudet, selv om de mente valgfrihet-
en også kom fram i måten tilbudet ble presentert i brevet. 

Gjennom diskusjonene kom også noen fram til at det burde 
stå mer informasjon om hva tilbudet bestod av, med hen-
visning til det vedlagte faktaarket, før oppgitt informasjon 
om tildelt tid og sted for undersøkelse. Begrunnelsen var at 
det logisk sett burde komme mer informasjon før man tar 
et valg om å benytte timen, og at man fort kan miste inter-
essen for resten av informasjonen når man ser tid og sted 
fordi man har så lett for å gå med en «kalender i hodet». 

Deltakerne mente at ordet ulemper ikke burde nevnes i tek-
sten uten å forklare hva det var, noe som delvis ble begrun-
net med at de ikke følte seg sikre på hva ulempene kunne 
være. Det kom også synspunkter om at avsnittet med ju-
ridisk informasjon om reservasjonsrett hadde vanskelig og 
fremmed tekst. Samtidig ble den akseptert fordi den ble 
oppfattet som noe programmet var forpliktet til å ha med.

Det kom forslag om å bruke ordet «tilbud» eller «in-
vitasjon» i overskriften på invitasjonsbrevet, og det 
kom også forslag om å unngå å formulere overskriften 
som et spørsmål. Dette ble ikke tatt opp fra modera-
tor sin side, slik det ble i gruppe 1 til 4, men synspunk-
tene kom spontant fra deltakerne og var gjenkjennbare 
erfaringer fra de første fire fokusgruppeintervjuene. 

På direkte spørsmål fra moderator sa de fleste at or-
det mammografiscreening var greit å bruke når 
det stod forklart. Noen var litt usikre på dette, 
og syntes det ble mange forklaringer. Kvinnene 
mente også at det var greit å bruke ordet biopsi.

Innholdet i informasjonen
Ønsket ikke informasjon som var skremmende

Flere ble opptatt av at invitasjonsbrevet til Mammo-
grafiprogrammet kunne virke skremmende i seg selv fordi 
det ga assosiasjoner til kreft og død, og det kom reaksjoner 
på at ordet «dø» var brukt i starten av brevet; «en trenger 
ikke ha det (ordet dø) trøkka i trynet med en gang». En av 
kvinnene sa imidlertid at hun ikke så dette som noe problem, 
og mente det burde være helt naturlig å forholde seg både 
til ordet og det at alle skal dø på et eller annet tidspunkt. 

Kvinnene snakket om balansen mellom å ikke skremme, 
spesielt dem som skal komme første gang, og behovet for 
å være forberedt på det som kan skje. Dette ble spesielt 
diskutert når det gjaldt informasjonen om tilleggsun-
dersøkelser, hvor det i utkastet stod at «Dette er noe 
mer vanlig for kvinner som kommer for første gang og 
for kvinner med brystprotese». Enkelte ga uttrykk for at 
de var litt skeptiske til å ha med denne informasjonen.

Etter å ha lest informasjonen i invitasjonsbrevet, snakket 
kvinnene flere ganger om at de savnet mer informasjon om 
hva som er bra med tilbudet, og de syntes fordelene burde 
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komme fram tidligere. Dette kan ha hatt noe sammenheng 
med at formuleringene om redusert brystkreftdødelighet 
ikke ble oppfattet så positivt av kvinnene. En kvinne fikk 
støtte fra flere andre når hun påpekte at hun ikke opplev-
de det å «unngå å dø av brystkreft» som et positiv utsagn.

Lite kjennskap til overdiagnostikk og andre ulemper 

Det var tydelig at informasjonen som stod i faktaarket 
om mulige ulemper ved mammografiscreening kom 
overraskende på flere av kvinnene. Dette til tross for at 
de fleste hadde deltatt i Mammografiprogrammet flere 
ganger tidligere, og at temaet har vært omtalt i tidligere 
utsendt informasjonsmateriell. Før det ble forklart i tek-
sten hva som mentes med ulemper, diskuterte kvinnene 
om det for eksempel kunne være press på brystet, smerte 
ved undersøkelsen eller at man må ta fri fra jobben. 

Etter å ha lest informasjonen i faktaarket, virket det som 
om enkelte av kvinnene måtte justere en tidligere oppfa-
tning om at mammografiscreening kun har positive sid-
er. Liten kjennskap til ulemper forklarte en av kvinnene 
med at hun tidligere ikke hadde lest informasjonen når 
hun fikk invitasjon til mammografi; «Det var så veldig 
mye forklaringer om det her at jeg tenkte det her må jeg 
lese en gang til (viser til avsnittene under ulemper). Så 
måtte jeg lese to ganger. For jeg har jo vært på dette noen 
ganger og jeg har vel egentlig ikke brydd meg med det, 
for jeg har tenkt at fordelen er at man oppdager det før 
man gjør det selv. Men det er vel kanskje litt enkelt tenkt».

Balansen i informasjonen 

Kvinnene mente informasjonen om ulemper var for 
omfattende sammenlignet med informasjonen om 
fordelene. Kvinnene stilte seg undrende til hvor-
for materiellet var utformet slik, ettersom de oppfat-
tet Mammografiprogrammet som et godt helsetilbud. 

Oppfatningen om at ulempene ble vektlagt for mye ble 
blant annet begrunnet i hvor mye plass som var avsatt i 
informasjonsmateriellet. En kvinne tolket fordelingen av 
plass som et uttrykk for at det var mindre kunnskap om 
fordelene «Litt synd, da, at fordelene er så få, så lite utre-
det […] Og så voldsomt på det andre. […] Jeg er sikker på at 
det er mye mer å si om fordeler». Hun fikk støtte fra andre 
i dette utsagnet. Flere etterspurte positiv informasjon og 
å få vite hva som er bra med mammografiscreening «[…] 
jeg tenker at hvis mammografien slår ut feil, du skal til Ul-
levål og ha mer undersøkelser, da har jeg behov for å få alt 
dette her. Hvis jeg skal ha alt dette her på forhånd, da tror 
jeg at der ligger noen av de 25 prosentene (snakker om 
andelen som ikke møter i Mammografiprogrammet). Det 
er for mye. Dette her ser så.. Hva mener de med det hvis 
de oppdager ... nei, jeg vil ha de positive «innputtene», få 
vite mest mulig hva som er så bra med å gjøre dette her». 

Det ble foreslått at noe av informasjonen om ulemper og 
overdiagnostikk kunne legges til nettsiden, slik at de som 
er interesserte, kan lese der; «For da er det opp til hver en-
kelt om de vil ha den informasjonen og når de vil ha den. 
[…] vi skjønner alle sammen at når du skal inn for å ta en 
mammografi så er det ikke nødvendigvis hundre prosent 
sikkert at du er frisk, jeg behøver ikke vite alt på forhånd, 
hva som kan være av de forskjellige alternativene».

Kvinnene hadde sitt fokus på at det var viktig med tidlig 
diagnostikk og behandling av brystkreft. En var opptatt 
av intervallkreft, og mente sentral informasjon om at 
kvinner raskt bør oppsøke lege dersom de får symp-
tomer på brystkreft, «druknet» på grunn av mye og 
tung tekst i avsnittet om ulemper. «… overdiagnostikk 
med forklaringer, og så kommer en masse ord. Det er 
uinteressant for meg. For jeg trenger å vite hva jeg skal 
gjøre hvis det er noe eller hva som blir oppdaget. Og det 
som jeg ville ha fremhevet mye mer, det er det her med 
Oppsøk derfor alltid lege - […] men det er for mye og for 
tung tekst (snakker om informasjonen om ulemper)»

Den samme kvinnen sa at hun ønsket å få vite følgen-
de fra det vedlagte faktaarket: «hva mammografi er, 
hvordan det gjennomføres, eventuelt hva gjøres med re-
sultatet, hvordan påvirker resultatet meg og så blir jeg 
kalt inn igjen og så at du får god informasjon på det».

Inndelingen i fordeler og ulemper 

Flere sa de opplevde inndelingen i fordeler og ulemper 
som feil fordi det stod informasjon under ulemper som 
de egentlig oppfattet som positive hendelser. Dette gjaldt 
både falske positive undersøkelser og overdiagnostikk. 
En sa dette om overdiagnostikk: «..for fordelen er jo at 
hvis […] det viser seg at man har noe, så blir jo det tatt 
tidlig, så det er egentlig bare fordeler her, hvorfor skal 
man trøkkes ned med ulempene, de kommer de, hvis 
vi skal over på neste undersøkelse for det de fant noe».

En annen sa følgende om avsnittet om falske posi-
tive undersøkelser: «for meg så var jo det veldig posi-
tiv klang da, i mine ører, det var positivt å lese om det, 
det var grei informasjon». Denne kvinnen bemerket 
at hun syntes informasjonen under ulemper var grei 
å lese, men at hun ikke assosierte innholdet med ul-
emper og spurte om det kunne kalles noe annet.

Informasjonen om overdiagnostikk
Reaksjonene blant kvinnene på informasjonen om for-
deler og ulemper ved mammografiscreening, tydet på 
at den skapte følelsesmessige reaksjoner hos flere av 
dem, og at den ble oppfattet som skremmende. Dette 
viste seg blant annet ved at stemningen i gruppen vir-
ket litt forandret etter at teksten om ulemper var lest. I 
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den første delen av fokusgruppen gikk samtalene svært 
lett, gruppen som helhet var aktiv, snakket mye og det 
virket enkelt for flertallet av kvinnene å gi respons på 
teksten og på hverandres innspill og kommentarer. Etter 
å ha lest informasjonen om fordeler og ulemper, måtte 
moderator ta initiativ og stille flere spørsmål for å få 
diskusjonen i gang igjen. For prosjektgruppen virket det 
som om informasjonen kvinnene hadde lest, ikke sams-
varte med synet og forventningene de i utgangspunktet 
hadde, og de trengte tid til å fordøye innholdet og finne 
ut av hvordan de skulle forholde seg til den. En beskrev 
det som at hun ble litt «slått ut» av informasjonen. 

På direkte spørsmål fra moderator sa en av kvinnene at 
hun oppfattet selve ordet overdiagnostikk som skrem-
mende, og en annen sa at hun oppfattet det som skrem-
mende at «det ikke er leger som kan skille mellom det 
og det som må ha behandling». Det var likevel varias-
joner i hvordan informasjonen ble mottatt. En mente at 
det var grei informasjon, selv om hun bemerket at hun 
heller ville ha kalt det for fakta enn for ulemper, og se-
nere i diskusjonen ga hun forsiktig støtte til en av de an-
dres utsagn om at informasjon om overdiagnostikk ikke 
var nødvendig i en invitasjon til mammografiscreening.

I et forsøk på å forstå mer av hva kvinnene oppfattet fra 
informasjonen om ulemper, stilte moderator spørsmål om 
hvordan de ville forklart overdiagnostikk til andre etter å 
ha lest den forelagte informasjonen. En svarte da spontant 
«Jeg hadde ikke kommet til å sagt et ord om det, for jeg 
hadde ikke giddet å forklart det.» En annen supplerte di-
rekte med at «Nei, altså, hvorfor skulle jeg forklare det for 
noen, fordi at jeg tenker at hvis noen kom og spurte meg 
hva […] fikk du ut av det brevet som kom. Nei, hva skal du 
forklare da, at det er noen som, det finnes ikke noen som 
kan fortelle deg hvorvidt du hadde sluppet alle disse jævlige 
behandlingene som eventuelt måtte komme eller ikke?» 

Denne kvinnen hadde en bekymring for hvordan kvin-
ner som allerede var diagnostisert for brystkreft ville 
motta denne informasjon; […] hvis man har vært gjen-
nom noen behandlinger, så tror jeg ikke man er så inn-
mari interessert i å vite at dette egentlig ikke var nød-
vendig. […] Og du vil i hvert fall ikke vite det på forhånd»

Kvinnene brukte noe tid på å diskutere hva ulike be-
grep betydde og hvilken relevans informasjonen hadde 
i invitasjonen til programmet. Det var ingen som stilte 
spørsmål ved omfanget hverken av fordeler eller ul-
emper ved mammografiscreening. Moderator spurte 
om det var noen som lurte på tallanslag eller savnet in-
formasjon om omfanget, men opplevde å ikke få noe 
klart svar eller tilbakemelding på dette fra gruppen.

Betydning for valg om deltagelse

Hensikten med å inkludere informasjon om overdiagnos-
tikk, og om andre fordeler og ulemper ved mammograf-
iscreening, var å gi kvinnene mulighet for å ta informerte 
valg om deltagelse. Men kvinnene så ikke på informas-
jonen som en mulighet til å ta valg om deltagelse i pro-
grammet, de vurderte den i stedet som relevant på et se-
nere tidspunkt i forløpet. En kvinne sa: «Altså, dette her 
(snakker om overdiagnostikk), det er som hun sier, dette 
her gjelder den gruppa som kommer et helt annet sted 
i programmet, og hvis en på en måte skal henvende seg 
til alle, for det vi stiller alle med blanke ark, så er det jo 
greit at vi på en måte føler at vi stiller med blanke ark 
også da, til det motsatte er bevist på en undersøkelse».

Når flere av dem snakket om at informasjonen om over-
diagnostikk ikke var relevant eller nødvendig for en invi-
tasjon til mammografiscreening, ble de ikke på noe tid-
spunkt motsagt fra andre i gruppen. For eksempel ble 
det sagt at «Det er når du først har kommet ned og blitt 
truffet, at det er deg som har brystkreften liksom, eller 
at du har den typen som da ikke nødvendigvis er brystk-
reft» (at informasjon om overdiagnostikk blir nødvendig).

Samtidig sa noen av de samme kvinnene at de ikke 
ville ha deltatt i Mammografiprogrammet dersom 
de hadde fått tilsvarende informasjon første gan-
gen de ble invitert. Dette begrunnet de med at de 
ville ha opplevd informasjonen som skremmende. 

Kvinnene var også inne på at andre deler av informas-
jonen kom på et for tidlig tidspunkt i prosessen. Flere 
mente at så detaljert informasjon både om falske positive 
undersøkelser, overdiagnostikk og brystbevarende oper-
asjon først burde gis for dem de anså det aktuelt for, det 
vil si kvinner som kalles inn til ekstra undersøkelser eller 
kvinner med brystkreft. For eksempel sa en kvinne «at 
om lag 70 prosent av dem som får brystkreft oppdaget i 
programmet, får beholde brystet etter operasjon […]. Jeg 
trenger ikke å få vite det hvis jeg skal til mammografi». 

Informasjon som manglet
Underveis kom det spørsmål om hvorfor det bare er kvin-
ner i alderen 50 til 69 år som er i målgruppen for pro-
grammet. Dette var et spørsmål som dukket opp i alle 
de fem fokusgruppeintervjuene som ble gjennomført.

DISKUSJON
Hovedfunnene fra fokusgruppeintervjuene var at deltak-
erne var opptatte av å få informasjon i en passende mengde 
og med et enkelt språk, og at de ikke ønsket informasjon som 
var skremmende. De hadde i utgangspunktet liten kjenn-
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skap til mulige ulemper ved mammografiscreening, og sp-
esielt begrepet overdiagnostikk var ukjent og vanskelig å 
forstå. De fleste hadde en prinsipiell holdning om at infor-
masjon om fordeler og ulemper ved mammografiscreen-
ing burde inngå i informasjonsmateriellet, og opplevde at 
invitasjonsbrevet la til rette for å ta et valg om deltagelse. 

Holdningen om å få informasjon om alle sider ved til-
budet ble utfordret hos flere når de skulle ta stilling til 
faktisk innhold. Lignende erfaringer har også vært rap-
portert fra andre (32). En faktor som kan ha bidratt til 
den ambivalente holdningen, var at de fleste i utgang-
spunktet hadde begrenset kunnskap om ulempene 
ved mammografiscreening. Så langt vi kjenner til, er 
det ikke utført kvantitative studier for å dokumentere 
kunnskapsnivået hverken om fordeler eller ulemper ved 
mammografiscreening i den norske befolkningen, men 
fra flere andre land er det gjennomført studier som 
har vist lav kunnskap om overdiagnostikk i målgrup-
per for mammografiscreening (13, 17, 28, 29, 33, 34). 

At flertallet av kvinnene hadde vanskelig for å forstå be-
grepet overdiagnostikk og de forklaringene som ble gitt, 
kan også ha bidratt til den ambivalente holdningen. Flere 
knyttet informasjonen om overdiagnostikk til spørsmål 
om utredning av brystkreft og behandlingsvalg, og så 
ikke en direkte sammenheng mellom ulempene som 
var beskrevet og screeningundersøkelsen eller valget de 
skulle ta. At personer kan tendere til å oppfatte mam-
mografiundersøkelsen som en enkeltstående hendelse 
som ikke blir satt i direkte forbindelse med de etterføl-
gende situasjonene som kan oppstå, er også rapportert 
tidligere (28, 29). Flere av deltakerne i våre fokusgrup-
per så ikke på informasjonen de fikk som en mulighet 
til å ta kontroll i en valgsituasjon relatert til egen helse, 
hvor det fra et faglig perspektiv ville vært logisk å skaf-
fe seg mest mulig informasjon om mulige konsekven-
ser av screeningundersøkelsen. Dette er i en viss grad 
gjenkjennbart fra annen forskning utført i programmet, 
hvor det er funnet at informasjonsmateriell fra Mam-
mografiprogrammet i liten grad ble brukt eller var viktig 
for deltakernes beslutninger om å delta eller ikke (35).

Det var flere fokusgruppedeltakere, spesielt i den femte 
gruppen, som ga inntrykk av å avvise den nye informasjo-
nen om ulemper ved mammografiscreening heller enn å 
justere et i utgangspunktet udelt positivt syn på program-
met. Vi vet ikke årsaken til dette, men følelser og intuitiv 
tenkning kan ha stor betydning for oppfatning og vurdering 
av risikoinformasjon (11, 15, 36, 37). Deltakerne i den femte 
gruppen fikk ikke noen muntlig introduksjon om program-
mets målsetning om å legge til rette for informerte valg 
før de leste informasjonsmateriellet, og heller ikke om for-
deler og ulemper ved mammografiscreening, fordi pros-
jektgruppen denne gangen ønsket en mer umiddelbar og 
direkte reaksjon på de foreliggende utkastene. Dette kan 

ha bidratt til at informasjonen kom mer overraskende, og 
reaksjonene dermed ble noe sterkere, i den femte gruppen 
enn i de fire første gruppene, og kan ha forsterket de in-
nholdsmessige forskjellene i versjonene de fikk lagt fram.

Vi vet heller ikke om deltakernes avvisning av informas-
jonen bare var en umiddelbar reaksjonsmåte som endret 
seg i etterkant av intervjuet. Andre har også beskrevet 
studiedeltakere som i liten grad har blitt påvirket av ny in-
formasjon de fikk framlagt om mammografiscreening (38), 
og at holdninger først og fremst var preget av forforståels-
en studiedeltakerne hadde, basert på tidligere kunnskap, 
historier fra familie og venner og lignende. De tenderte 
dermed mot å overse eller ta avstand fra ny informasjon 
som ikke passet kunnskapen og holdningene de allerede 
hadde til mammografiscreening. På den annen side er det 
også studier som har rapportert om økning i kunnskap og 
andel kvinner som tar informerte valg om deltakelse ved 
bruk at såkalte «decison aids» - det vil si informasjon ut-
viklet for å gi beslutningsstøtte -, selv om disse studiene 
også rapporterer om noe varierende funn blant annet når 
det gjelder hvorvidt deltakerne opplever beslutningkonf-
likter og i hvilken grad de har tiltro til egne valg (13, 39). 
Ulike resultater kan både ha sammenheng med forskjeller 
i informasjonens innhold og måten denne presenteres 
på, og være påvirket av ulikheter ved studiedeltakerne.

Overdiagnostikk: Utfordringer for  
informerte valg
Det viste seg vanskelig for flertallet av kvinnene å forstå 
begrepet overdiagnostikk. Dette er i tråd med funn fra 
andre land (28, 32, 40, 41), som har vist at tilsvarende 
sammenblandinger kan forekomme mellom begreper 
som falske positive funn og feildiagnostikk, at informas-
jon om overdiagnostikk gir tanker om at fagpersoner og 
leger «ikke kan tingene sine godt nok», diskusjoner om 
hvorvidt overdiagnostikk kan kalles en ulempe eller ei, 
og synspunkter om at overdiagnostikk først har betyd-
ning ved en eventuell diagnose og valg av behandling. 
Så langt vi kjenner til, er det ikke gjennomført tilsvaren-
de undersøkelser blant leger og annet helsepersonell.

I en australsk studie, også basert på fokusgruppeintervjuer, 
rapporterte forskerne at deres studiedeltakere oppnådde 
adekvat forståelse av overdiagnostikkbegrepet (29). Studi-
en deres var basert på det de kalte «ressursintensiv» infor-
masjon. Det ble gitt en audiovisuell presentasjon som gikk 
i dybden både på innholdet i begrepet og i ulike anslag på 
omfanget. Informasjonen var også forenklet ved at over-
diagnostikk var det eneste temaet som ble presentert. Et-
ter en slik grundig og fokusert gjennomgang var det bare 
om lag 15 % av fokusgruppedeltakerne som gjenga fork-
laringene på overdiagnostikk helt feil, og om lag 25 % som 
gjenga dem delvis feil. Samtidig var det store variasjoner 
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i hvordan kvinnene oppfattet informasjonen, og forståels-
en av og reaksjonene på begrepet overdiagnostikk, lignet 
flere av erfaringene fra våre fokusgrupper. Det ble også 
rapportert at informasjonen hadde gitt noen utilsiktede 
konsekvenser, som at enkelte kvinner ville vurdere «watch-
ful waiting» eller andre alternative behandlingsformer 
dersom de fikk brystkreft, eller ville vurdere å bruke andre 
screeningmetoder for brystkreft enn mammografi (29).

At mange av deltakerne fra våre fokusgrupper misfor-
stod innholdet i overdiagnostikkbegrepet, gjør det van-
skelig å vite om enkelte synspunkter kan regnes som 
reelle representasjoner av meningene deres. Dette 
gjaldt for eksempel spørsmålet om når informasjonen 
blir relevant. Dersom kvinnene hadde fått full forståelse 
av at overdiagnostikk ikke kan identifiseres på individ-
nivå, og derfor ikke har betydning for behandlingsvalg 
ved brystkreft, er det grunn til å tro at de som mente 
risikoen for overdiagnostikk først burde formidles ved 
diagnosetidspunktet, ville ha endret synspunkt. Hvor-
vidt de ville ment at informasjonen var viktig for invitas-
jonen til mammografiscreening, kan vi likevel ikke vite. 

Tilsvarende kan også gjelde for synspunktene flere had-
de om at overdiagnostikk ikke kan ses som en ulempe. 
I noen tilfeller var det vanskelig å vurdere om det var 
en grunnleggende sterk overbevisning om nytteverdi-
en av screening som førte til denne type uttalelser. An-
dre synspunkter derimot, som at flere av deltakerne ga 
uttrykk for å heller ville prioritere «en (brystkreftbe-
handling) for mye enn en for lite», kan i større grad ha 
vært uavhengig av om begrepene var forstått eller ei, 
og i større grad uttrykk for personlige prioriteringer. 

Når det gjaldt omfanget av overdiagnostikk, var kvinnene 
generelt lite opptatte av å tallfeste dette, på samme måte 
som de var lite opptatte av tallbasert informasjon om 
andre fordeler og ulemper ved mammografiscreening. 
Lignende erfaringer er rapportert fra arbeidet med å rev-
idere informasjonsmateriellet i det engelske screening-
programmet (18, 32). I de fire første fokusgruppene kan 
denne holdningen til dels ha vært påvirket av at kvinnene 
fikk lese om de store variasjonene i eksisterende anslag 
for overdiagnostikk, og slo seg til ro med eller ga opp å 
få oversikt over dette. Men samtidig var det påfallende 
at ingen kvinner viste ytterligere interesse ved å følge 
opp tallmaterialet med spørsmål, og at heller ingen i den 
femte gruppen stilte spørsmål ved omfanget av overdiag-
nostikk. En mulig forklaring kan ha vært at informasjonen 
var for ny, og at de dermed først og fremst ble opptatt 
av å forstå de innholdsmessige sidene ved begrepet. 

En hyppig sitert studie fra Hersch og kollegaer fra 2015 
har undersøkt hvordan en såkalt «decison aid» som ink-
luderte både begrepsmessig og tallbasert informasjon 
om overdiagnostikk påvirket andelen som tok informerte 

valg om mammografiscreening (17). Studien baserte seg 
på et omfattende informasjonsmateriell, der både tekst, 
tall, figurer og historier ble brukt for å illustrere noen av 
fordelene og ulempene ved mammografiscreening. Infor-
masjonen var forenklet sammenlignet med informasjo-
nen i Mammografiprogrammet i den forstand at den kun 
omhandlet riskoen for brystkreftdød, tilleggsundersøkels-
er og overdiagnostikk, og det ikke ble informert om usik-
kerheten rundt den tallbaserte delen av informasjonen 
(14). Resultatene viste at om lag 50 % i intervensjonsgrup-
pen ble vurdert til å ta et informert valg når kun begreps-
forståelsen ble målt blant kvinnene, og at denne andelen 
ble redusert til om lag 30 % når både begrepsforståelse og 
kvantitativ kunnskap om overdiagnostikk ble målt. Dette 
viser at informasjon kan brukes for å øke kunnskap, men 
peker også på at det er svært utfordrende å oppnå god 
forståelse hos mottakerne for alle sider av informasjonen.

Informasjon i balanse?
En tankevekkende og overraskende erfaring fra fokus-
gruppeintervjuene var deltakerne sin oppfatning av at 
informasjonen var ubalansert og i favør av ulempene 
ved å delta. Her virket det som om flere forhold spilte 
inn, blant annet at mengden informasjon om ulemper i 
seg selv hadde betydning. Flere opplevde manglende 
logikk i at det offentlige inviterer til deltagelse i et hel-
setilbud, som de dermed antok var et nyttig tiltak, sam-
tidig som den største andelen av informasjonen var 
viet informasjon om mulige ulemper ved å benytte til-
budet. At dette blant annet var forårsaket av behov for 
forklaringer av flere ukjente faguttrykk når det gjaldt 
ulempene, veide ikke opp for inntrykket av ubalanse. 

Det er mulig at kvinner med en større personlig tvil om 
nytteverdien av mammografiscreening, eller kvinner som 
får sin første invitasjon til programmet og dermed står i 
en mer reell valgsituasjon om å delta eller ikke, ville ha 
oppfattet balansen i informasjonen og hensikten med in-
formasjonsmateriellet på en annen måte enn deltakerne 
i de fem fokusgruppene gjorde. Erfaringene fra fokus-
gruppeintervjuene ga likevel en fornyet erkjennelse for 
prosjektgruppen om at mottakerne av invitasjonsbrevet 
ikke nødvendigvis åpner invitasjonen til programmet med 
en intensjon og et ønske om å sette seg godt inn i ulike 
positive og negative sider ved Mammografiprogrammet 
for på den måten ta et informert valg om deltagelse. For 
mange syntes det heller å være en handling som gikk 
i retning av å åpne et brev for å sjekke når tilbudet om 
mammografiscreening skulle benyttes. Dette, sammen 
med tilbakemeldingene fra deltakerne om betydningen 
av en leservennlig og ikke-skremmende presentasjon, 
samt en overkommelig mengde informasjon, var blant de 
erfaringene prosjektgruppen valgte å ta et fornyet grep 
om etter det femte fokusgruppeintervjuet, for å utarbei-
de de endelige versjonene av informasjonsmateriellet.
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VEDLEGG 1 Deltakere i prosjekt- og styringsgruppen, samt tilknyttede ressurspersoner

  

Prosjektgruppen:  

Birgitte Ween, MSc, rådgiver Kreftregisteret, prosjektleder, mai 2015 til februar 2016  

Gunhild Mangerud, MPH, rådgiver Kreftregisteret, prosjektleder, februar 2016 til ferdigstillelse 

Anka Ertzaas, MSc, spesialrådgiver Kreftregisteret  

Ragnhild Flingtorp, MPH, rådgiver Kreftregistere, august 2016 til januar 2017  

Elisabeth Jakobsen MSc, spesialrådgiver Kreftregisteret, bidro til utforming av innhold og layout for 
endelige versjoner av informasjonsmateriellet  

I tillegg til prosjektgruppen bidro Sofie Sebuødegård, Silje Sagstad, Solveig Lie og Solveig Hofvind fra 
mammografiseksjonen ved Kreftregisteret i enkelte fokusgruppeintervjuer. Gunther Zerener, 
webrådgiver i Kreftregisteret, bidro til utforming av layout for endelige versjoner av 
informasjonsmateriellet. 

 

Styringsgruppe for prosjektet:  

Solveig Hofvind, PhD, leder for Mammografiprogrammet,  

Solveig Roth Hoff, PhD, leder for Nasjonal rådgivningsgruppe for Mammografiprogrammet  

Anne Hafstad, PhD, daværende leder for styringsgruppen for Mammografiprogrammet 

 

Ressurspersoner tilknyttet prosjektet:  

Anetta Bolejko, forskningssykepleier, PhD, Malmø Universitetssykehus, deltok i arbeidet med å 
revidere informasjonsmateriellet i mammografiscreeningen i Sverige 

Eva Michelsen Ekroll, kommunikasjonsrådgiver, Brystkreftforeningen, ble erstattet i prosjektet av 
Elisabeth Normannvik i juni 2016  

Lindsay Forbes, Clinical Senior Lecturer in Health Service Research, PhD, King’s College, London, 
Storbritannia, ledet revideringen av informasjonsmateriellet i NHS Breast Screening Programme i 
Storbritannia i 2012 

Bjørn Hofmann, Professor, NTNU Gjøvik og Universitetet i Oslo, Medisinsk filosofi, medisinsk og 
helsefaglig etikk 

Marit Solbjør, Førsteamanuensis NTNU Pasientopplevelser, mammografiscreening, brukerinvolvering 

Karl Halvor Teigen, Professor emeritus Universitetet i Oslo Psykologi, kognisjon, vurdering og 
beslutningstaking 
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VEDLEGG 2 Program for dagsmøte for tilknyttede fagmiljøer og ressurspersoner

  

Dagsmøte 11. september 2015: Revisjon av 
informasjonsmateriellet i Mammografiprogrammet  
 
Sted: Kreftregisterets lokaler, Ullernchausseen 64, 4. etg.  
Første del av programmet vil foregå på engelsk. 
 
 
Tid:  Hva:  Hvem:  
11.00-11.10  Welcome  Giske Ursin, Director of the Cancer 

Registry of Norway  
11.10-11.30  A presentation of the information 

project  
Birgitte Lunder Ween, Adviser, 
Cancer Registry of Norway  

11.30-11.50  Disagreement of facts: Results 
from the Norwegian 
mammography screening program 
and from the research-based 
evaluation  

Solveig Hofvind, Head of the 
Norwegian Breast Cancer 
Screening Program, Cancer 
Registry of Norway  

11.50-12.35  Experiences of revising 
information in the NHS Breast 
Screening Programme in England  

Dr. Lindsay Forbes, MD, Division of 
Cancer Studies of King’s College 
London  

12.35-12.50  Questions and discussion  Giske Ursin, Director of the Cancer 
Registry of Norway  

12.50-13.45  Lunsj  
13.45-14.30  Hvordan kommunisere risiko og 

statistikk til befolkningen?  
Karl Halvor Teigen, professor 
emeritus i psykologi, UIO  

 

14.30-15.15  Hvordan informere om organisert 
mammografiscreening? Etiske 
utfordringer og mulige løsninger  

Bjørn Hofmann, professor i 
medisinsk etikk, UIO  

15.15-15.30  Kaffepause  
15.30-16.15  
16:15-16:45  

Etikk og organisert 
mammografiscreening  
 
Diskusjon  

Sven Törnberg, overlege, institutt 
for onkologi-patologi, Karolinska 
Institutet  
Anne Kathrin Olsen Ertzaas, 
spesialrådgiver, Kreftregisteret  

16.45-17.00  Avslutning: Veien videre  Solveig Hofvind, leder av 
Mammografiprogrammet, 
Kreftregisteret/ Birgitte Lunder 
Ween, rådgiver, Kreftregisteret  
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VEDLEGG 3 Skisse for gjennomføring av prosjektet

Versjon 1 av invitasjonsbrev og plakater

Versjon 2 av invitasjonsbrev og plakater

Prosjektplan utarbeidet ved Kreftregisteret

Spørreskjemaundersøkelse ved fem BDS om 
kvinners syn på eksisterende informasjon

Dagsmøte ved Kreftregisteret

Høring 1 

Fokusgruppe 1 til 4

Mai 2015

Sept. 2015

Aug. 2015

Okt. 2015

Nov. 2015 til feb. 
2016

Alle involverte 
fagmiljøer invitert 

Kvinner 50-69 år

Versjon 3 av invitasjonsbrev og plakater

Høring 2 Jun. 2016

Fokusgruppe 5

Versjon 4 av invitasjonsbrev og plakater

Okt. 2016

Versjon 5 av invitasjonsbrev og plakater

Kvinner 50-69 år

Godkjenning av invitasjonsmateriellet
Styringsgruppen for 

prosjektet og 
styringsgruppen for 

programmet

Des. 2016 og jan. 
2017

Sendt alle involverte
fagmiljøer

Sendt alle involverte
fagmiljøer

Produksjonssetting nye brevApr. 2017

Lagt fram for Nasjonal 
rådgivningsgruppe

Bærum, Drammen, 
Lillestrøm, Kalnes, Oslo 

Kreftregisteret
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VEDLEGG 4 Spørreskjema

  

Spørreskjema 
Målet med denne spørreundersøkelsen er å forbedre informasjonen Mammografiprogrammet 
sender ut til kvinnene. Å besvare spørreskjemaet er frivillig. Svarene dine vil være anonyme og vil bli 
behandlet konfidensielt. Studien er godkjent av Kreftregisterets personvernombud.  

 

Besvar spørsmålene nedenfor ved å skrive inn ditt svar på linjen. 

 
1. Alder _________ 

 
2. Hvor mange ganger, inkludert i dag har du deltatt i Mammografiprogrammet? 

__________ 

 

 

Besvar spørsmålene nedenfor ved å krysse av for ett av svaralternativene. 

 

3. Foretrekker du å automatisk få reservert time for undersøkelse (slik som det er i 
dag), eller hadde du ønsket å selv måtte ta kontakt for å reservere tid, og kun motta 
en påminnelse i posten? 

☐ Jeg foretrekker å få reservert time, slik som nå 

☐ Jeg hadde foretrukket å reservere timen min selv per telefon 

☐ Jeg hadde foretrukket å reservere timen min selv på nettet  

☐ Jeg vet ikke 

 

4. Tror du at du hadde valgt å ta mammografi gjennom Mammografiprogrammet 
dersom du ikke hadde fått tildelt tid og sted? 

☐ Ja 

☐ Nei 

☐ Jeg vet ikke 

  

5. Leste du informasjonsbrosjyren som du mottok med invitasjonsbrevet? 

☐ Ja, jeg leste hele 

☐ Ja, jeg leste noe  

☐ Nei  
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6. Har du oppsøkt annen informasjon om mammografiundersøkelsen, eksempelvis på 
nettsiden? 

☐ Ja, jeg har oppsøkt mye informasjon  

☐ Ja, jeg har oppsøkt noe informasjon  

☐ Nei 

 

 

Besvar spørsmålene nedenfor ved å sette en ring rundt ett av tallene fra 1- 10 

 

7. I hvilken grad føler du at timereservasjonen du mottar i posten er en invitasjon eller 
innkalling til undersøkelse? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
En invitasjon       En innkallelse 

 

 

 

8. I hvilken grad opplever du at du har et reelt valg om å takke nei til undersøkelsen? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ikke et reelt valg       Et reelt valg 

 

 

 

9. I hvilken grad vurderte du å ikke møte opp til screeningundersøkelsen? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Det ble ikke vurdert     Det ble grundig vurdert 

 

 

 
10. I hvilken grad kjenner du til både positive og negative sider ved 

mammografiscreening? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I liten grad        I stor grad 
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VEDLEGG 5 Invitasjon ti l fokusgruppeintervju

Oslo, dato

Vil du bidra til å bedre informasjonen i Mammografiprogrammet?

Alle kvinner bosatt i Norge i alderen 50 – 69 år inviteres til mammografiscreening hvert annet år. 
Hensikten er å oppdage brystkreft på et tidlig stadium for å redusere dødeligheten av sykdommen. 
Mammografiprogrammet er et offentlig tilbud, som ledes av Kreftregisteret. 

Kreftregisteret er i gang med å utvikle nytt informasjonsmateriell for Mammografiprogrammet. Vi
ønsker å gi kvinnene best mulig informasjon om programmet slik at de kan ta et informert og åpent 
valg om de vil delta. Vi har nå revidert en del av informasjonsmaterialet som vi ønsker å presentere   
for en gruppe kvinner i målgruppen til programmet. 

Du inviteres til å delta på et møte sammen med 5-10 kvinner i (stedsangivelse)

Vi håper på gode diskusjoner og ulike meninger om hva som er god- og hva som ikke er god 
informasjon. Vi ønsker å samle både kvinner som vil delta eller har deltatt i 
Mammografiprogrammet, og de som velger å ikke delta. Møtet vil vare i 1-2 timer. 

For å vite hvor mange som kommer ber vi deg om å skrive en e-post til 
Birgitte.Lunder.Ween@kreftregisteret.no eller ringe Kreftregisteret på tlf. 22 92 88 12
og melde din interesse. Dersom interessen er stor vil vi velge de ti første som responderer. 
Påmeldingen er ikke bindende. 

Ved påmelding vil du få tilsendt ytterligere informasjon.

Vi håper å høre fra deg!

Med vennlig hilsen

Solveig S-H Hofvind, PhD, 
Leder Mammografiprogrammet
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VEDLEGG 6 Samtykkeskjema
 

Side 1 av 2 

 

 

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I PROSJEKTET 

 

REVISJON AV 
INFORMASJONSMATERIALET I 
MAMMOGRAFIPROGRAMMET 
 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et prosjekt som har til hensikt å utvikle nytt 
informasjonsmateriell i Mammografiprogrammet. Kreftregisteret er ansvarlige for prosjektet. 

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET? 

Mammografiprogrammet ønsker å gi kvinnene best mulig informasjon om programmet slik at de kan 
ta et informert og åpent valg om de vil delta eller ikke. For å gjøre dette er vi avhengige av 
tilbakemeldinger og synspunkter fra kvinner som inviteres til programmet. Ved å si ja til å delta i 
dette prosjektet sier du ja til å delta i en fokusgruppe sammen med 5-10 andre personer bosatt i 
Trondheim.  

Møtet vil finne sted på Comfort Hotel Trondheim 4. februar klokken 17.30. 

Fokusgruppeintervjuet er lagt opp som en samtale hvor alle 5-10 personene sitter rundt samme 
bord. I tillegg til de som deltar i fokusgruppeintervjuet vil det være en person som leder intervjuet, 
en som gjør notater og en observatør.  Hele intervjuet vil bli tatt opp på lydbånd, men 
personopplysninger vil ikke bli knyttet til datamaterialet; det som blir sagt i løpet av 
fokusgruppeintervjuet vil ikke bli knyttet opp til deg som person. Fokusgruppeintervjuet vil vare i 1-2 
timer. Det vil bli en enkel servering. 

På fokusgruppeintervjuet vil dere få forelagt utkast til nytt informasjonsmateriell. Vi er interessert i å 
høre hva dere liker og ikke liker, hva vi kan gjøre annerledes, hva dere anser som spesielt viktig 
informasjon etc. Ingen forkunnskaper er nødvendige. Vi ønsker oss deltagere som både velger og 
som velger å ikke møte opp til mammografiscreening.  

 

Side 1 av 2 
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Fokusgruppeintervjuet er lagt opp som en samtale hvor alle 5-10 personene sitter rundt samme 
bord. I tillegg til de som deltar i fokusgruppeintervjuet vil det være en person som leder intervjuet, 
en som gjør notater og en observatør.  Hele intervjuet vil bli tatt opp på lydbånd, men 
personopplysninger vil ikke bli knyttet til datamaterialet; det som blir sagt i løpet av 
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som velger å ikke møte opp til mammografiscreening.  
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Side 2 av 2 

 

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen 
nederst på denne siden og tar den med deg da du møter. Du kan når som helst og uten å oppgi noen 
grunn trekke ditt samtykke, også under selve fokusgruppeintervjuet. Du må da forlate rommet. 
Informasjonen du har gitt i samtalen før du trakk samtykket vil benyttes i vårt videre arbeid, men den 
kan ikke knyttes til deg som person.  

HVA SKJER MED INFORMASJONEN OM DEG?  

Informasjonen du gir skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjektet. Alle 
opplysningene vil bli behandlet uten navn.  

Prosjektleder har ansvar for prosjektet og at opplysningene du gir blir behandlet på en sikker måte.  
Informasjon om deg vil bli anonymisert og transkripsjonen av fokusgruppeintervjuet vil bli slettet 
etter 10 år (01.06.2026). 

GODKJENNING 

Prosjektet er godkjent av personvernombud for forskning og kvalitetssikring ved Kreftregisteret  

 

SAMTYKKE TIL DELTAKELSE I PROSJEKTET 

JEG ER VILLIG TIL Å DELTA I PROSJEKTET  

 

 

Sted og dato Deltakers signatur 
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SAMTYKKE TIL DELTAKELSE I PROSJEKTET 
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6 0  |  P r o s j e k t r a p p o r t  2 0 1 9  -  v e d l e g g

VEDLEGG 7 Intervjuguide fokusgruppe 1 til 4

  

Intervjuguiden var et utgangspunkt for samtalene, og alle spørsmål ble ikke stilt i gruppene. 

Introduksjon 

Åpningsspørsmål 
1. Presenter deg kort og fortell oss om du tidligere har kjennskap til 

Mammografiprogrammet  
 
Innledende spørsmål- introduserer temaet på diskusjonen 

1. Hvor viktig mener dere det er å få informasjon om mulige fordeler og ulemper om 
Mammografiprogrammet før dere tar et valg om å delta/ ikke delta? 

2. Hva er det som gjør at du velger å delta/ ikke å delta? 
3. Vårt mål er at kvinnene som blir invitert til screening skal ta kunne ta et åpent valg om 

deltagelse- at det skal være like lett for kvinnene å ta et valg om å ikke møte opp som 
å møte opp til undersøkelse.  Hvilke tanker har dere om dette? 

4. I gjennom hvilke kanaler ønsker dere informasjon om Mammografiprogrammet? 
 
Får nytt invitasjonsbrev og leser første siden 
 

5. Når dere leser invitasjonsbrevet- føler dere at dere har et reelt valg om å delta eller 
avstå fra undersøkelsen? 

6. Har dere noen kommentarer til det som står der? 
7. Hvilken overskrift foretrekker dere? (legger frem alternativer)  

 
Informasjonsark 

8. Før dere leser; hvor mye av dette arket hadde dere lest dersom du mottok det i posten? 
 
Første avsnitt  

9. Er informasjonen nyttig?  
10. Er informasjonen for detaljert?  
11. Er noe uklart?  
12. Foretrekker dere at det blir brukt røntgenlege eller radiolog? 
13. Hvilken av disse formuleringene liker dere best? (viser 10 prosent og alternativer) 

Ulemper 

14. Les de første to setningene. Hvordan forstår du med godartede og ondartede 
forandringer? 

15. Hvilke tanker sitter du igjen med etter å ha lest avsnittet?  
16. Hva har denne informasjonen å si for om dere velger å delta eller ikke? 
17. Er informasjonen forståelig, eller er noe uklart? 
18. Hvor mange overdiagnostiserte mener dere er akseptabelt for å redde ett liv fra 

brystkreftdød?  
 
Figur og siste del av arket 
 

19. Hva synes dere om figuren? 
20. Hva tenker dere om den innrammede setningen nesten nederst på arket? 
21. Har dere noen andre kommentarer til det som står der? 
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Invitasjonen og informasjonsarket i helhet 

22. Er det noe informasjon dere føler mangler? 
23. Er det noe informasjon dere ikke føler er relevant? 
24. Er det noe informasjon dere føler burde bli utdypet? 

 
Nettsiden 

25. Hva slags informasjon mener dere bør stå på nettsiden vår? 
 
 
Avslutningsspørsmål 

26. Hva synes dere er det viktigste vi har snakket om i dag? 
27. Har dere noen flere kommentarer om det vi tidligere har snakket om?  
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VEDLEGG 8 Intervjuguide fokusgruppe 5

  

Intervjuguiden var et utgangspunkt for samtalen, og alle spørsmål ble ikke stilt. 

Velkommen/introduksjon. 

1. Hvor mange av dere hadde hørt om Mammografiprogrammet før vi tok kontakt for å bli med 
i denne gruppen? 

2. Hvor har dere fått informasjon fra – media/venner/familie/vært på mammografi selv? 
3. Er det noen som har forberedt seg spesielt før møtet ved å lese noe informasjon? 

Får invitasjonsbrevet – leser i noen minutter. 

4. Hva syns dere om dette invitasjonsbrevet - hvilke tanker og reaksjoner får dere? 
• Sjekkliste: Noe dere ikke forstår? Noe som er vanskelig? Hvordan kunne det vært 

formulert slik at det ville blitt lettere å forstå? Noe dere måtte lese flere ganger? Noe 
som er bra? 

Sjekkliste: Forstår de hva tilbudet går ut på? Ordet «Mammografiscreening»? «Dø av sykdommen» – 
reaksjoner? Reservasjonsrett?  

5. Er det andre ting dere vil si eller kommentere fra invitasjonsbrevet? 

Får og leser ark nr 2 (faktaarket). Leser noen minutter først. Starte med første del, det vil si teksten på 
side 1 over figuren:  

6. Hva syns dere om denne teksten? hvilke tanker og reaksjoner får dere? 
• Sjekkliste: Noe dere ikke forstår? Noe som er vanskelig? Hvordan kunne det vært 

formulert slik at det ville blitt lettere å forstå? Noe dere måtte lese flere ganger? Noe 
som er bra? Skjønner de på tallene? Ønsker de flere tall? Dødsfall av brystkreft – 
reaksjoner? «Kan medføre ulemper» – reaksjoner? Forstår de «Biopsi»? 

Figuren nederst på arket: 

7. Hvordan forstår dere figuren? 
• Noe som er vanskelig/bra med den?  
 

Gå nærmere inn på side 2 av faktaarket, det vil si all teksten som står på baksiden:  

8. Hva syns dere om denne teksten? hvilke tanker og reaksjoner får dere? 

Sjekkliste: Mammografiscreening – liker de uttrykket? Noe dere ikke forstår? Noe som er 
vanskelig? Hvordan kunne det vært formulert slik at det ville blitt lettere å forstå? Noe 
dere måtte lese flere ganger? Noe som er bra? 

 
9. Hvordan forstår dere begrepet overdiagnostikk?  

Sjekk: Hvis dere skulle forklart hva overdiagnostikk er til en venninne eller søster – hva 
ville dere sagt? Hvordan oppleves tallene om dødsfall av brystkreft? /ev savner dere tall? 
Hvordan oppleves tallene om overdiagnostikk? /ev savner dere tall? Hvordan oppleves 
begrepet dødelighet? Forstår de «falsk positiv undersøkelse»? 

 
10. Er det andre ting dere vil si eller kommentere om faktaarket? 
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VEDLEGG 9 Mammografi programmets invitasjonsbrev og brosjyre per 2015

Navn, adresse Invitasjonsummmer

Dato

Invitasjon til deltakelse i Mammografiprogrammet
Du inviteres med dette til mammografiscreening. Alle kvinner i alderen 50 – 69 år inviteres til 
mammografiscreening hvert annet år, som anbefalt av norske og internasjonale helsemyndigheter. 
Hensikten er å oppdage brystkreft på et tidlig stadium, for å redusere dødeligheten av sykdommen. 
Mammografiprogrammet er et offentlig tilbud, som ledes av Kreftregisteret.

Ønsker du å endre eller avbestille timen?

Da kan du ta kontakt på «Ombookingstelefonnr» «Telefontid». «OmbookingEPostEtc»

Se baksiden av arket for mer informasjon:
• Har du nettopp tatt mammografi, eller går du til behandling/kontroll etter 

brystkreftoperasjon? 
• Er du funksjons- eller bevegelseshemmet? 
• Hva dekkes av egenandelen?
• Forberedelse til undersøkelse og tidligere mammografibilder 
• Hva bør du vite om behandling av personopplysninger og reservasjon? 
• Hvorfor er spørreskjema vedlagt? 
• Ønsker du ikke flere invitasjoner? 

Alle som deltar i Mammografiprogrammet, vil få skriftlig beskjed om resultatet. Om lag tre av hundre som 
deltar, innkalles til grundigere undersøkelse. Du vil bli kontaktet dersom dette gjelder deg.

Mer informasjon finner du i vedlagte brosjyre og på www.kreftregisteret.no. 

Vi ønsker deg velkommen til Mammografiprogrammet!  

Med vennlig hilsen

Solveig S-H Hofvind, PhD
Leder Mammografiprogrammet
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Har du nettopp tatt mammografi (dvs. de siste 6 måneder), eller går til behandling/kontroll etter 
brystkreftoperasjon? 
Vennligst ring telefonnummeret på første side for nærmere avtale. 
 
Er du funksjons-/bevegelseshemmet eller har andre spesielle behov for tilrettelegging? 
Vennligst ring telefonnummeret på første side for nærmere avtale. 
 
Hva dekkes av egenandelen? 
Det koster «EgenandelBelop» kroner å delta. Beløpet dekker både screeningundersøkelsen og eventuelle 
tilleggsundersøkelser. Du kan betale med kort ved oppmøte, eller med giro som du får med hjem. 
Egenandelen inngår ikke i frikortordningen. Reisekostnader for screeningundersøkelsen må dekkes av den 
enkelte. 
 
Forberedelse til undersøkelse, og tidligere mammografibilder 
Vennligst unngå talkum og kremer i brystregionen på undersøkelsesdagen, da dette kan vanskeliggjøre 
tyding av bildene. Vi oppfordrer også til å unngå parfymebruk. Har du egne mammografibilder som er tatt i 
løpet av de tre siste årene, ber vi deg ta disse med. 
 
Behandling av personopplysninger og reservasjon 
Ved Kreftregisteret registreres alle opplysninger knyttet til din screeningundersøkelse (personopplysninger, 
tid og sted for undersøkelse, utfall av undersøkelsen), i henhold til helseregisterloven. Opplysningene 
brukes til planlegging og utsending av invitasjoner, samt  forskning og evaluering der hensikten er å få økt 
kunnskap om oppdagelse og utvikling av brystkreft, og å sikre at Mammografiprogrammet holder høy 
faglig kvalitet. Kreftregisteret kan koble opplysningene mot andre helseregistre og datakilder, og utlevere 
disse til forskningsformål. Enhver behandling av opplysninger skjer i henhold til gjeldende lover og 
forskningsetiske retningslinjer, og er underlagt strenge regler om taushetsplikt.  
 
Du har innsynsrett i informasjonen som er registrert om deg. Du har også rett til å reservere deg mot 
lagring av personopplysninger (navn, fødselsnummer, adresse) i Kreftregisteret knyttet til 
screeningundersøkelser der det ikke oppdages brystkreft eller forstadier til brystkreft. Dette kan du gjøre 
via vår hjemmeside www.kreftregisteret.no/mammografi, enten elektronisk eller ved å sende signert 
papirskjema til Kreftregisteret. Reservasjonen omfatter opplysninger om både tidligere og fremtidige 
undersøkelser. Ved oppheving av en reservasjon, vil ikke opplysninger fra tidligere undersøkelser 
innhentes. Mer detaljert informasjon finner du på våre nettsider. 
 
Hvorfor er spørreskjema vedlagt? 
Som deltaker i Mammografiprogrammet inviteres du til å delta i en separat spørreundersøkelse basert på 
særskilt konsesjon. Opplysninger fra hvert oppmøte er av interesse selv om helseforholdene er uendrede, 
derfor får du skjemaet hver gang. Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Les mer i vedlagte informasjon. 
 
Ønsker du ikke flere invitasjoner? 
Om du ønsker å stanse invitasjonene til Mammografiprogrammet, enten for en periode eller for alltid, kan 
du gi beskjed til Kreftregisteret via  www.kreftregisteret.no, 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. Vi oppfordrer til å unngå sensitive opplysninger, som 11-
sifret fødselsnummer, i e-post.  
 
NB – for timebestilling, avbestilling eller svar på mammografiundersøkelsen , kontakt brystdiagnostisk 
senter. 
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VEDLEGG 10 Utkast invitasjonsbrev og faktaark høringsrunde 1

Navn invitasjonsnr.
Dato

Ønsker du å delta i Mammografiprogrammet?
Alle kvinner i alderen 50-69 år som er bosatt i Norge inviteres til mammografiscreening hvert annet år. 

Dersom du vil delta, har vi reservert time til deg:

Reservert tid:

Sted: 

Hvis du ønsker å endre timen, vennligst kontakt xxx Brystdiagnostiske senter på telefonnr. Xxx

Dersom du ikke ønsker å benytte deg av tilbudet, ber vi deg se bort i fra denne invitasjonen. Du kan 
reservere deg mot fremtidige invitasjoner på våre nettsider, ved å ta kontakt med Kreftregisteret på tlf. 
22 45 13 00 eller på e-post: mammografi@kreftregisteret.no. 

Målsetningen med mammografiscreening er å oppdage brystkreft på et tidlig stadium. Dette reduserer 
dødeligheten av sykdommen og øker sjansene for en mer skånsom behandling. 
Mammografiprogrammet er et offentlig tilbud, som ledes av Kreftregisteret.

Før du avgjør om du ønsker å delta, anbefaler vi at du lese igjennom det vedlagte faktaarket, hvor både 
positive og negative sider ved mammografiscreening er beskrevet. Du finner mer informasjon på vår 
nettside www.kreftregisteret.no/mammografi.

Se baksiden av arket for mer informasjon:

• Har du nettopp tatt mammografi, eller går du til behandling/ kontroll etter 
brystkreftoperasjon?

• Er du funksjonshemmet?
• Kostnader 
• Forberedelse til undersøkelse og tidligere mammografibilder
• Hva bør du vite om behandling av personopplysninger og reservasjon?

Vi ønsker deg velkommen til Mammografiprogrammet!

Med vennlig hilsen

Solveig S-H Hofvind, PhD, Leder Mammografiprogrammet
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Har du nettopp tatt mammografi, eller går du til behandling/ kontroll etter brystkreftoperasjon, 
er du funksjonshemmet eller har andre spesielle behov for tilrettelegging? 

Da ber vi deg ringe telefonnummeret som står på første side for nærmere avtale. 

 

Kostnader 

Det koster (XX) kroner å delta. Beløpet dekker både screeningundersøkelsen og eventuelle 
tilleggsundersøkelser. Du kan betale med kort ved oppmøte, eller med giro som du får med hjem. 
Egenandelen inngår ikke i frikortordningen. Reisekostnader for screeningundersøkelsen må dekkes av 
den enkelte. 

 

Forberedelse til undersøkelse, og tidligere mammografibilder 

Vennligst unngå talkum og kremer i brystregionen på undersøkelsesdagen, da dette kan vanskeliggjøre 
tyding av bildene. Vi oppfordrer også til å unngå parfymebruk. Har du egne mammografibilder på CD 
som er tatt i løpet av de tre siste årene, ber vi deg ta disse med. 

 

Behandling av personopplysninger  
 
Kreftregisteret registrer alle opplysninger knyttet til din screeningundersøkelse i henhold til 
helseregisterloven.  
 
Opplysningene brukes for å sende invitasjoner i rett tid, til kvalitetssikring av programmet og til 
forskning på brystkreft. Bruk av opplysningene er underlagt strenge regler om taushetsplikt. Mer 
informasjon om dette finner du på våre nettsider. 

Du har innsynsrett i informasjonen som er registrert om deg. Du har også rett til å reservere deg mot 
lagring av personopplysninger (navn, fødselsnummer, adresse) i Kreftregisteret knyttet til 
screeningundersøkelser der det ikke oppdages brystkreft eller forstadier til brystkreft. Dette finner du 
mer informasjon om på vår nettside www.kreftregisteret.no/mammografi. Reservasjon mot lagring av 
opplysninger kan føre til uregelmessige invitasjoner til programmet. 
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                  (Faktaark høringsrunde 1) 
Mer informasjon om Mammografiprogrammet 

 

Hvorfor får du denne invitasjonen? 

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge. Om lag en av ti kvinner får 
diagnostisert brystkreft i løpet av livet og åtte av ti tilfeller oppdages hos kvinner over 50 år. 
Mammografiscreening innebærer røntgenundersøkelse av brystene hos kvinner som i 
utgangspunktet ikke har symptomer eller tegn på brystkreft. Hensikten er å oppdage brystkreft på et 
tidlig stadium. Det gir mulighet for mer skånsom behandling og redusert dødeligheten av 
sykdommen. Hvert år oppdages om lag 1000 tilfeller av brystkreft eller forstadier til brystkreft i 
Mammografiprogrammet. 
 

Hva skjer ved mammografiundersøkelsen? 

Hele besøket tar 10-20 minutter. Før selve røntgenundersøkelsen vil en radiograf stille deg noen 
spørsmål og se etter hudforandringer på brystene som kan bli synlige på mammografibildene. Dette 
er informasjon som brukes når røntgenlegene gransker bildene. Det tas to bilder av hvert bryst. Det 
legges press på brystene i noen sekunder. Noen kvinner synes dette er ubehagelig. 
 

Hva skjer etter mammografiundersøkelsen? 

Etter mammografiundersøkelsen blir bildene sendt til et brystdiagnostisk senter, hvor de blir 
gransket av to røntgenleger. Du får tilsendt svar på utfallet av undersøkelsen vanligvis i løpet av 2-3 
uker.  
 
Tilleggsundersøkelse  

Svarbrevet vil i 3 av 100 tilfeller, inneholde en innkallelse til tilleggsundersøkelse ved brystdiagnostisk 
senter. For de fleste innebærer dette kun nye røntgenbilder og eventuelt ultralyd. I noen tilfeller er 
også celle og / eller vevsprøve nødvendig. Å bli invitert til tilleggsundersøkelse betyr ikke at du har 
brystkreft. Kun 6 av 30 kvinner (20 prosent) som blir innkalt til tilleggsundersøkelse får diagnostisert 
brystkreft. 
 

Fordeler og ulemper med å delta i Mammografiprogrammet 

Det finnes både fordeler og ulemper ved å delta i Mammografiprogrammet. Før du avgjør om du 
ønsker å delta, anbefaler vi deg å tenke gjennom følgende:  
 
Kvinner som deltar i Mammografiprogrammet har 40 prosent lavere risiko for å dø av brystkreft 
sammenlignet med de som ikke deltar. Dette er hovedargumentet for at vi har et offentlig 
mammografiscreeningprogram. Årsaken til dødelighetsreduksjonen er at mammografiscreening kan 
oppdage brystkreft i et tidlig stadium av sykdomsutviklingen. Det gir også muligheter for mer 
skånsom behandling enn om svulsten ble oppdaget på grunn av symptomer. 
 
Det kan av og til kan være vanskelig å skille mellom godartede og ondartede forandringer i brystet, 
på mammografibildene. 24 av 30 kvinner (80 prosent) som innkalles til tilleggsundersøkelse får ikke 
påvist brystkreft. Det er normalt at disse kvinnene vil oppleve forbigående engstelse og uro. Dette er 
en belastning som forårsakes av deltakelse i programmet. 
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Noen brystkreftsvulster vokser så langsomt at de aldri ville gitt symptomer eller «tatt livet av 
kvinnene» i løpet av deres levetid. Svulstene ville rett og slett ikke blitt oppdaget dersom kvinnen 
ikke hadde deltatt i Mammografiprogrammet. Problemet er at vi i dag ikke vet hvilke svulster dette 
er. Derfor tilbys alle kvinner som får påvist kreftceller i brystet, behandling. Det er i dag stor uenighet 
om omfanget av denne typen svulster. Noen eksperter mener at så mange som 20 av 100 
brystkrefttilfellene er forårsaket av slike svulster, mens andre mener det kun er 2 av 100. 

 

Hvem kan du kontakte dersom du har spørsmål? 

Du finner mer informasjon på vår nettside www.kreftregisteret.no/mammografi. Dersom du trenger 
hjelp til å ta en beslutning om deltagelse i Mammografiprogrammet kan du ta kontakt ditt 
brystdiagnostiske senter eller Kreftregisteret på tlf. 22 45 13 00. Du kan også rådføre deg med din 
fastlege. 

For information in English, please see our webpage www.kreftregisteret.no/mammografi  
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VEDLEGG 11 Utkast invitasjonsbrev og faktaark for fokusgruppe 1 ti l 4

Navn invitasjonsnr.
Dato

Ønsker du å delta i Mammografiprogrammet?
Alle kvinner i alderen 50-69 år som er bosatt i Norge får tilbud om mammografiscreening hvert annet 
år. Målsetningen med mammografiscreening er å oppdage brystkreft i et tidlig stadium. 
Mammografiprogrammet er et offentlig tilbud, som ledes av Kreftregisteret.

Vi har reservert time til deg:

Reservert tid:

Sted: 

Hvis du ønsker å endre timen eller ikke benytte deg av tilbudet, vennligst kontakt xxx 
Brystdiagnostiske senter på telefonnr. Xxx eller per e-post xxx

Du kan reservere deg mot fremtidige invitasjoner på våre nettsider, ved å ta kontakt med 
Kreftregisteret på tlf. 22 45 13 00 eller på e-post: mammografi@kreftregisteret.no. 

Før du avgjør om du ønsker å delta, anbefaler vi at du leser vedlagte informasjonsark. Her får du mer 
informasjon om undersøkelsen, samt fordeler og ulemper ved mammografiscreening. Du finner også
informasjon på vår nettside www.kreftregisteret.no/mammografi.

Se baksiden av arket for mer informasjon:

• Har du nettopp tatt mammografi, eller går du til behandling/ kontroll etter 
brystkreftoperasjon?

• Har du en funksjonshemming og har behov for tilrettelegging?
• Hva koster undersøkelsen?
• Hvordan skal du forberede deg?
• Hva bør du vite om behandling av personopplysninger og reservasjon?

Vi ønsker deg velkommen til Mammografiprogrammet!

Med vennlig hilsen

Solveig S-H Hofvind, PhD, 

Leder Mammografiprogrammet
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Har du nettopp tatt mammografi, eller går du til behandling/ kontroll etter 
brystkreftoperasjon? 

Da ber vi deg ringe telefonnummeret som står på første side for nærmere avtale. 

 

Har du en funksjonshemning eller har andre behov for tilrettelegging? 

Ring telefonnummeret som står på første side for nærmere avtale. 

 

Hva er kostnadene med å delta? 

Det koster (xxx) kroner å delta. Beløpet dekker både screeningundersøkelsen og eventuelle 
tilleggsundersøkelser. Du kan betale med kort ved oppmøte, eller få en giro. Beløpet inngår ikke i 
frikortordningen. Reisekostnader for screeningundersøkelsen må dekkes av den enkelte og dekkes ikke 
gjennom ordningen for pasientreiser. 

 

Hvordan skal du forberede deg? 

Ikke bruk talkum og kremer i brystregionen på undersøkelsesdagen, da dette kan gjøre det vanskelig å 
vurdere bildene. Ikke bruk parfyme på undersøkelsesdagen.   

 

Behandling av personopplysninger  
 
Kreftregisteret registrer alle opplysninger knyttet til din screeningundersøkelse i henhold til 
helseregisterloven.  
 
Opplysningene brukes for å sende invitasjoner i rett tid, til kvalitetssikring av programmet og til 
forskning på brystkreft. Bruk av opplysningene er underlagt strenge regler om taushetsplikt. Mer 
informasjon om dette finner du på våre nettsider. 

Du har innsynsrett i informasjonen som er registrert om deg. Du har også rett til å reservere deg mot 
lagring av personopplysninger (navn, fødselsnummer, adresse) i Kreftregisteret knyttet til 
screeningundersøkelser der det ikke oppdages brystkreft eller forstadier til brystkreft. Dette finner du 
mer informasjon om på vår nettside www.kreftregisteret.no/mammografi. Hvis du velger å reservere 
deg mot lagring av opplysninger kan det føre til at invitasjonene til Mammografiprogrammet blir mer 
uregelmessige. 
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(Faktaark fokusgruppe 1 til 4) 
Mer informasjon om Mammografiprogrammet 

Før du avgjør om du ønsker å delta, anbefaler vi deg å tenke gjennom følgende 
 

Hvorfor får du denne invitasjonen? 

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge med i overkant av 3000 tilfeller årlig. 
Om lag 100 av 1000 kvinner får påvist brystkreft eller forstadier til brystkreft i løpet av livet. 
Mammografiscreening er en røntgenundersøkelse av brystene hos kvinner som ikke har symptomer 
på brystkreft. Hensikten er å oppdage brystkreft i et tidlig stadium. Dette øker sjansen for å kunne gi 
mer skånsom behandling og gir forutsetninger for å reduserer dødeligheten av sykdommen. Dette er 
grunnen til at vi har et offentlig mammografiscreeningprogram.  I løpet av et år undersøkes om lag 
225 000 kvinner i Mammografiprogrammet og det oppdages ca. 1000 tilfeller av brystkreft eller 
forstadier til brystkreft.  
 

Hva skjer ved mammografiundersøkelsen? 

Undersøkelsen tar 10-20 minutter. Først vil en radiograf stille deg noen spørsmål og se etter 
hudforandringer på brystene. Denne informasjonen brukes når røntgenlegene vurderer bildene. Det 
legges press på brystene i noen sekunder når bildene tas. Noen kvinner synes det er ubehagelig, men 
dette er helt ufarlig og nødvendig for å få bilder av god kvalitet. 
 

Hva skjer etter mammografiundersøkelsen? 

Bildene sendes til et brystdiagnostisk senter og granskes der av to røntgenleger Du får tilsendt 
svarbrev på resultatet av undersøkelsen. Vanligvis tar dette av 2-4 uker.  
 
Tilleggsundersøkelse  

Svarbrevet vil i 30 av 1000 tilfeller inneholde en innkallelse til tilleggsundersøkelse ved et 
brystdiagnostisk senter. For de fleste innebærer dette kun tilleggsbilder og/ eller ultralyd. I noen 
tilfeller er det også nødvendig å ta en nåleprøve av brystet. Kun 20 av 100 kvinner som blir innkalt til 
tilleggsundersøkelse får påvist brystkreft. 
 

Ulemper med å delta i Mammografiprogrammet 

 
Når mammografibildene skal tolkes, vil det i noen tilfeller være vanskelig å skille mellom godartede 
og ondartede forandringer i brystet, derfor tilkalles noen kvinner til tilleggsundersøkelse. Selv om 80 
av 100 kvinner som innkalles til tilleggsundersøkelse ikke får påvist brystkreft, vil disse kvinnene 
oppleve engstelse og uro- særlig mens de venter på timen til etterundersøkelse.  
 
Noen brystkreftsvulster vokser så langsomt at de aldri ville gitt symptomer eller blitt livstruende for 
kvinnen i løpet av hennes levetid. Svulstene ville ikke blitt oppdaget uten deltagelse i 
Mammografiprogrammet. Dette kalles for overdiagnostikk. Problemet er at vi i dag ikke vet hvilke 
svulster dette er. Derfor tilbys det behandling til alle kvinner med kreftceller i brystet. Det er i dag 
stor uenighet om hvor mange som har denne typen svulster. Noen eksperter mener at det dreier seg 
om 20 av 100, andre mener det er 2 av 100. 

 

  

(Faktaark fokusgruppe 1 til 4) 
Mer informasjon om Mammografiprogrammet 

Før du avgjør om du ønsker å delta, anbefaler vi deg å tenke gjennom følgende 
 

Hvorfor får du denne invitasjonen? 

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge med i overkant av 3000 tilfeller årlig. 
Om lag 100 av 1000 kvinner får påvist brystkreft eller forstadier til brystkreft i løpet av livet. 
Mammografiscreening er en røntgenundersøkelse av brystene hos kvinner som ikke har symptomer 
på brystkreft. Hensikten er å oppdage brystkreft i et tidlig stadium. Dette øker sjansen for å kunne gi 
mer skånsom behandling og gir forutsetninger for å reduserer dødeligheten av sykdommen. Dette er 
grunnen til at vi har et offentlig mammografiscreeningprogram.  I løpet av et år undersøkes om lag 
225 000 kvinner i Mammografiprogrammet og det oppdages ca. 1000 tilfeller av brystkreft eller 
forstadier til brystkreft.  
 

Hva skjer ved mammografiundersøkelsen? 

Undersøkelsen tar 10-20 minutter. Først vil en radiograf stille deg noen spørsmål og se etter 
hudforandringer på brystene. Denne informasjonen brukes når røntgenlegene vurderer bildene. Det 
legges press på brystene i noen sekunder når bildene tas. Noen kvinner synes det er ubehagelig, men 
dette er helt ufarlig og nødvendig for å få bilder av god kvalitet. 
 

Hva skjer etter mammografiundersøkelsen? 

Bildene sendes til et brystdiagnostisk senter og granskes der av to røntgenleger Du får tilsendt 
svarbrev på resultatet av undersøkelsen. Vanligvis tar dette av 2-4 uker.  
 
Tilleggsundersøkelse  

Svarbrevet vil i 30 av 1000 tilfeller inneholde en innkallelse til tilleggsundersøkelse ved et 
brystdiagnostisk senter. For de fleste innebærer dette kun tilleggsbilder og/ eller ultralyd. I noen 
tilfeller er det også nødvendig å ta en nåleprøve av brystet. Kun 20 av 100 kvinner som blir innkalt til 
tilleggsundersøkelse får påvist brystkreft. 
 

Ulemper med å delta i Mammografiprogrammet 

 
Når mammografibildene skal tolkes, vil det i noen tilfeller være vanskelig å skille mellom godartede 
og ondartede forandringer i brystet, derfor tilkalles noen kvinner til tilleggsundersøkelse. Selv om 80 
av 100 kvinner som innkalles til tilleggsundersøkelse ikke får påvist brystkreft, vil disse kvinnene 
oppleve engstelse og uro- særlig mens de venter på timen til etterundersøkelse.  
 
Noen brystkreftsvulster vokser så langsomt at de aldri ville gitt symptomer eller blitt livstruende for 
kvinnen i løpet av hennes levetid. Svulstene ville ikke blitt oppdaget uten deltagelse i 
Mammografiprogrammet. Dette kalles for overdiagnostikk. Problemet er at vi i dag ikke vet hvilke 
svulster dette er. Derfor tilbys det behandling til alle kvinner med kreftceller i brystet. Det er i dag 
stor uenighet om hvor mange som har denne typen svulster. Noen eksperter mener at det dreier seg 
om 20 av 100, andre mener det er 2 av 100. 
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Mammografiscreening finner ikke alle tilfeller av brystkreft. Noen kvinner oppdager selv brystkreft i 
tiden mellom to mammografiundersøkelser. Oppsøk alltid lege dersom du selv kjenner en kul eller 
andre forandringer i brystene.  
 
Norske myndigheter har funnet ut at fordelene med mammografiscreening er større enn ulempene, 
og anbefaler derfor kvinner i alderen 50-69 år å delta i Mammografiprogrammet 
 

Du finner mer informasjon på vår nettside www.kreftregisteret.no/mammografi 

 

For information in English, please see our webpage www.kreftregisteret.no/mammografi 
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VEDLEGG 12 Utkast invitasjonsbrev og faktaark høringsrunde 2

Vil du delta i Mammografiprogrammet?
Alle kvinner i alderen 50-69 år får tilbud om mammografiscreening hvert annet år. Hensikten 
er å oppdage brystkreft i et tidlig stadium, for å redusere dødeligheten av sykdommen i 
målgruppen. Mammografiprogrammet er et frivillig og offentlig tilbud, som ledes av 
Kreftregisteret.

Reservert tid:

Sted: 

Dersom du ikke ønsker å benytte tilbudet eller ønsker å endre timen: Vennligst kontakt 
xxx Brystdiagnostiske senter på telefonnr. Xxx eller per e-post xxx

Før du avgjør om du ønsker å delta, anbefaler vi at du leser vedlagte informasjon. Her 
får du mer informasjon om undersøkelsen, og om mulige fordeler og ulemper ved 
mammografiscreening. Du finner også informasjon på vår nettside 
www.kreftregisteret.no/mammografi.

Vennligst se baksiden av arket for praktisk informasjon om undersøkelsen.

Med vennlig hilsen

Solveig S-H Hofvind, PhD, Leder for Mammografiprogrammet
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Vennligst benytt telefonnummeret som er oppgitt på første side for nærmere avtale 
dersom du: 

• Nettopp har tatt mammografi 
• Går til behandling/kontroll etter brystkreftoperasjon 
• Har en funksjonshemming eller andre behov for tilrettelegging 

 
 

Betaling og reisekostnader 

Det koster «EgenandelBelop» kroner å benytte seg av tilbudet. Beløpet dekker både 
screeningundersøkelsen og eventuelle tilleggsundersøkelser. Du kan betale med bankkort 
ved oppmøte, eller få en bankgiro. Beløpet inngår ikke i frikortordningen. Reisekostnader må 
dekkes av den enkelte, og dekkes ikke gjennom ordningen for pasientreiser. 

 

 

Hvordan skal du forberede deg? 

Ikke bruk talkum eller kremer i brystregionen på undersøkelsesdagen, da dette kan gjøre det 
vanskelig å vurdere bildene. Vennligst unngå parfyme, da dette kan utløse allergiske 
reaksjoner hos de som utfører undersøkelsen.   

 

 

Reservasjonsrett 

Kreftregisteret registrerer relevante opplysninger knyttet til din screeningundersøkelse i 
henhold til helseregisterloven og kreftregisterforskriften. Du har rett til å reservere deg mot at 
personopplysninger (navn, fødselsnummer, adresse) knyttet til screeningundersøkelser med 
normalt funn lagres permanent i Kreftregisteret. Informasjon om dine rettigheter og 
fremgangsmåte for reservasjon finner du på våre hjemmesider 
www.kreftregisteret.no/mammografi.   

 

 

Ønsker du ikke å bli invitert? 

Gi beskjed via våre nettsider, eller ved å kontakte Kreftregisteret på tlf. 22 45 13 00 eller e-
post mammografi@kreftregisteret.no. Unngå å sende helseopplysninger i e-post. 
 

 
Du kan motta brev fra Mammografiprogrammet digitalt. Registrer deg på www.norge.no. 
 

 

Følg oss gjerne på Facebook: www.facebook.com/kreftsjekken 
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(Faktaark høringsrunde 2)

Mammografiprogrammet – et offentlig og frivillig tilbud
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge. Om lag 1 av 10 kvinner får 
påvist brystkreft eller forstadier til brystkreft i løpet av livet. Mammografi er en 
røntgenundersøkelse av brystene som kan oppdage brystkreft før sykdommen gir 
symptomer som smerte eller følbar kul. 

Kreftregisteret inviterer alle kvinner i alderen 50 – 69 år til mammografiscreening hvert annet 
år fordi det er vist å redusere dødeligheten av brystkreft i målgruppen. Men, deltagelse kan 
også medføre ulemper. Før du avgjør om du vil benytte tilbudet, anbefaler vi deg å lese dette 
informasjonsarket.

Hva skjer ved mammografiundersøkelsen?
Besøket tar 10-20 minutter. Først vil en radiograf stille deg noen spørsmål og se etter 
forandringer på brystene. Denne informasjonen brukes når røntgenlegene vurderer bildene. 
Det legges press på brystene i noen sekunder når bildene tas. Noen kvinner synes det er 
ubehagelig, men dette gjøres for å få best mulig kvalitet på bildene.

Det kan bli behov for tilleggsundersøkelse
Bildene granskes av to røntgenleger. Du får skriftlig beskjed om resultatet, og vanligvis tar 
dette 2-4 uker. 30 av 1000 kvinner får innkalling til tilleggsundersøkelse ved et 
brystdiagnostisk senter. Andelen er noe større blant kvinner som kommer for første gang, og 
for kvinner med brystprotese. For de fleste innebærer tilleggsundersøkelsen tilleggsbilder 
og/eller ultralyd. I noen tilfeller er det også nødvendig å ta nåleprøve av brystet. Brystkreft blir 
påvist hos 6 av 30 som gjennomgår tilleggsundersøkelse. 

Dette er et typisk resultat når 1000 kvinner undersøkes:
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Hva kan ulempene være? 

Det kan være vanskelig å skille mellom godartede og ondartede forandringer når 
mammografibildene vurderes, og innkalling til tilleggsundersøkelse er da nødvendig. Når 
1000 kvinner undersøkes, vil 30 kvinner bli innkalt til etterundersøkelse, og 24 av disse vil få 
beskjed om at de ikke har brystkreft. Kvinner som innkalles til tilleggsundersøkelse kan 
oppleve engstelse og uro.  
 
Ved mammografiscreening kan det også oppdages saktevoksende kreftsvulster som aldri 
ville blitt store nok til å gi symptomer eller bli til fare for kvinnens liv og helse. Det betyr at 
noen kan få en diagnose og behandles for sykdom de ellers ikke ville merket noe til. Dette 
kalles overdiagnostikk. Det må ikke forveksles med at diagnosen er feil. Vi vet at brystkreft 
kan ha svært forskjellig forløp, men i dag er det ingen kreftleger som har metoder for å skille 
mellom brystkreft som trenger behandling og brystkreft som er svært saktevoksende og 
dermed ikke trenger det. Alle med påvist brystkreft tilbys derfor behandling. Det finnes ikke 
gode metoder for å beregne overdiagnostikk, og anslagene varierer med ytterpunkter fra null 
til over femti prosent. En beregning fra Kreftregisteret, basert på tall fra Forskningsrådets 
evaluering, tilsier at dersom 1000 kvinner undersøkes 10 ganger i Mammografiprogrammet, 
vil det forventes at 73 av dem får brystkreft innen de blir 80 år. Det tilsvarende antallet uten 
mammografiscreening ville vært 64 kvinner. Det betyr at 9 av kvinnene kan ha blitt 
overdiagnostiserte.  
 
Mammografi finner ikke alle tilfeller av brystkreft. 2 av 1000 kvinner som deltar i 
Mammografiprogrammet oppdager selv brystkreft i tiden mellom to undersøkelser. Oppsøk 
derfor alltid lege om du kjenner en kul eller forandringer i brystet. Dette gjelder også om du 
nettopp har vært til mammografi. 
 
Hva kan fordelene være?  
Mammografiscreening gir redusert dødelighet av brystkreft blant kvinnene som deltar. En 
måte å fremstille størrelsen av denne effekten på, er at dersom 1000 kvinner undersøkes 10 
ganger i Mammografiprogrammet, vil det forventes at 17 av disse dør av brystkreft innen de 
blir 80 år. Det tilsvarende antallet uten mammografiscreening ville vært 23 kvinner. Det betyr 
at 6 av kvinnene har unngått å dø av brystkreft på grunn av Mammografiprogrammet. 
 
Brystkreft oppdaget i Mammografiprogrammet er ofte i et tidlig stadium. Dette gjør at om lag 
70 % av kvinnene som får sin brystkreft oppdaget i programmet, får beholde brystet etter 
operasjon. 
 
Oppsummering av hovedresultater 
Dersom 1000 kvinner inviteres i Mammografiprogrammet 10 ganger, har Kreftregisteret 
beregnet at følgende vil skje innen de blir 80 år: 
 
1000 kvinner deltar ikke:   64 får påvist brystkreft   23 dør av brystkreft 
1000 kvinner deltar:    73 får påvist brystkreft   17 dør av brystkreft    
   
Tallene tilsier at risikoen for å få brystkreft blir større ved å delta i Mammografiprogrammet, 
samtidig som at deltagelse gir økte sjanser for å overleve for de som får diagnosen.   
  
 
Flere tall og figurer finner du på www.kreftregisteret.no/mammografi. Her finner du også mer 
informasjon om brystkreft og forstadier til brystkreft, og generell informasjon om 
Mammografiprogrammet. 
 

Information in English: www.kreftregisteret.no/mammografi 
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VEDLEGG 13 Utkast invitasjonsbrev og faktaark fokusgruppe 5

Vil du delta i Mammografiprogrammet?
Alle kvinner i alderen 50-69 år får 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: Mandag 4. november 2025, kl 10.00

Sted: Aker sykehus (her kommer informasjon om hvor Aker ligger og hvordan komme seg 
dit)

Dersom du ikke ønsker å benytte tilbudet eller vil endre timen: Da kan du ta kontakt på 
telefonnr. (her kommer telefonnr, telefontider og e-postadresse der man skal ta 
kontakt).

Før du avgjør om du ønsker å delta, anbefaler vi at du leser vedlagte informasjon. 
Her får du mer informasjon om undersøkelsen, og om fordeler og ulemper ved 
mammografiscreening. Du finner også informasjon på   
www.kreftregisteret.no/mammografi.

Vennligst se baksiden av arket for praktisk informasjon om undersøkelsen.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Solveig S-H Hofvind, Leder for Mammografiprogrammet
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Vennligst benytt telefonnummeret som er oppgitt på første side for nærmere avtale 
dersom du: 

• Nettopp har tatt mammografi 
• Går til behandling/kontroll etter brystkreftoperasjon 
• Er rullestolbruker, har andre funksjonshemminger eller behov for tilrettelegging 

 
 

Betaling og reisekostnader 

Det koster 245 kroner å benytte seg av tilbudet. Beløpet dekker både 
screeningundersøkelsen og eventuelle tilleggsundersøkelser. Du kan betale med bankkort 
ved oppmøte, ev. gis det mulighet for å benytte bankgiro. Beløpet inngår ikke i 
frikortordningen. Reisekostnader må dekkes av den enkelte, og dekkes ikke gjennom 
ordningen for pasientreiser. 

 

 

Hvordan skal du forberede deg? 

Ikke bruk talkum eller kremer i brystregionen på undersøkelsesdagen, da dette kan gjøre det 
vanskelig å vurdere bildene. Vennligst unngå parfyme, da dette kan utløse allergiske 
reaksjoner hos dem som utfører undersøkelsen.   

 

 

Reservasjonsrett 

Kreftregisteret registrerer relevante opplysninger knyttet til screeningundersøkelsen din 
(personopplysninger, tid og sted for undersøkelse og utfall av undersøkelsen), i henhold til 
kreftregisterforskriften. Du har rett til å reservere deg mot at personopplysninger (navn, 
fødselsnummer, adresse) knyttet til screeningundersøkelser med normalt funn lagres 
permanent i Kreftregisteret. Informasjon om dine rettigheter og fremgangsmåte for 
reservasjon finner du på våre hjemmesider www.kreftregisteret.no/mammografi.   

 

 

Ønsker du ikke å bli invitert? 

Da kan du gi beskjed via våre nettsider, eller ved å kontakte Kreftregisteret på tlf. 22 45 13 
00 eller e-post mammografi@kreftregisteret.no. Unngå å sende helseopplysninger i e-post. 
 

 

 

 
Du kan motta brev fra Mammografiprogrammet digitalt. Registrer deg på www.norge.no.  
 

Følg oss gjerne på Facebook: www.facebook.com/kreftsjekken 
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(Faktaark fokusgruppe 5)

Mammografiprogrammet – et frivillig og offentlig tilbud
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge. Om lag 1 av 10 kvinner får 
påvist brystkreft eller forstadier til brystkreft i løpet av livet. Mammografi er en 
røntgenundersøkelse av brystene som kan oppdage brystkreft før sykdommen gir 
symptomer som for eksempel følbar kul.

Kreftregisteret inviterer alle kvinner i alderen 50 – 69 år til mammografiscreening hvert annet 
år for at antall dødsfall av brystkreft skal reduseres blant dem som inviteres. Men deltagelse 
kan også medføre ulemper. Før du avgjør om du vil benytte tilbudet, anbefaler vi deg å lese 
dette informasjonsarket.

Hvordan foregår mammografiundersøkelsen?
Besøket tar 10-20 minutter. Først vil en radiograf stille deg noen spørsmål og se etter 
forandringer på brystene. Denne informasjonen brukes når røntgenlegene vurderer bildene. 
Det legges press på brystene i noen sekunder når bildene tas. Noen kvinner synes det er 
ubehagelig, men dette gjøres for å få best mulig kvalitet på bildene.

Det kan bli behov for tilleggsundersøkelse
To røntgenleger vurderer bildene hver for seg. Du får skriftlig beskjed om resultatet, og 
vanligvis tar dette 2-4 uker. Noen blir innkalt til tilleggsundersøkelse ved brystdiagnostisk 
senter. Dette er noe mer vanlig for kvinner som kommer for første gang, og for kvinner med 
brystprotese. For de fleste innebærer tilleggsundersøkelsen tilleggsbilder og/eller ultralyd. I 
noen tilfeller er det også nødvendig å ta prøve fra brystet (biopsi). 

Figuren viser typiske resultater når 1000 kvinner undersøkes:

Figuren viser at når 1000 kvinner undersøkes, vil om lag 970 få brev om at de ikke har tegn 
til brystkreft. De øvrige 30 innkalles til tilleggsundersøkelser. Av disse vil 24 få beskjed om at 
de ikke har brystkreft, mens 6 får påvist brystkreft. 
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Hva kan fordelene være?  

Mammografiscreening fører til færre dødsfall av brystkreft blant kvinnene som deltar. Det er 
fordi behandling kan ha bedre forutsetninger for å lykkes når sykdommen oppdages tidlig i 
forløpet.  
 
Brystkreft oppdaget i Mammografiprogrammet er ofte i et tidlig stadium. Dette gjør at om lag 
70 prosent av dem som får sin brystkreft oppdaget i programmet, får beholde brystet etter 
operasjon. 
 
Hva kan ulempene være? 
Det kan være vanskelig å skille mellom godartede og ondartede forandringer når 
mammografibildene vurderes, og innkalling til tilleggsundersøkelse er da nødvendig. For de 
fleste viser det seg at forandringene er ufarlige, og dette omtales da som en falsk positiv 
mammografiundersøkelse.  
 
Kvinner kan oppleve engstelse og uro i forbindelse med mammografiundersøkelsen, både i 
tiden fram til svaret foreligger og ved innkalling til tilleggsundersøkelse. 
 
Mammografi finner ikke alle tilfeller av brystkreft. Kvinner kan også selv oppdage brystkreft i 
tiden mellom to undersøkelser. Oppsøk derfor alltid lege om du oppdager en nylig oppstått 
kul eller forandringer i brystet. Dette gjelder også om du nettopp har vært til mammografi. 
 
Ved mammografiscreening kan det også oppdages saktevoksende kreftsvulster som aldri 
ville blitt store nok til å gi symptomer eller bli til fare for kvinnens liv og helse. Det betyr at 
noen kan få en kreftdiagnose og behandles for sykdom de ellers ikke ville merket noe til. 
Dette kalles overdiagnostikk. Det må ikke forveksles med at diagnosen er feil. Vi vet at 
brystkreft kan ha svært forskjellig forløp, men i dag finnes det ikke metoder eller leger som 
kan skille mellom brystkreft som trenger behandling og brystkreft som ikke trenger det. Alle 
med påvist brystkreft tilbys derfor behandling, men noen av kvinnene vil få en diagnose og 
behandling for sykdom de ellers ikke ville merket noe til. 
 
Oppsummering av hovedresultater 
Det er diskusjon om hvor mange liv som reddes og hvor mange som blir overdiagnostiserte 
som følge av mammografiscreening. Ulike metoder gir ulike svar, og sikre tall foreligger 
derfor ikke. Tallene viser likevel at risikoen for å få påvist brystkreft blir større ved å delta i 
Mammografiprogrammet, samtidig som at deltagelse gjør at flere kvinner med brystkreft 
overlever sykdommen og får en redusert risiko for å dø av brystkreft dersom de får 
diagnosen.   
 
Ønsker du å vite mer om de ulike anslagene og hvordan disse blir beregnet, er dette 
beskrevet ved hjelp av tall, tekst og figurer på www.kreftregisteret.no/mammografi.  
 
På nettsidene våre finner du også mer informasjon om brystkreft og forstadier til brystkreft, 
og generell informasjon om Mammografiprogrammet. 
 
For information about breast cancer screening in English, please see: 
www.kreftregisteret.no/mammografi 
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VEDLEGG 14 Endelige versjoner av invitasjonsbrev og faktaark april 2017

Vil du delta i Mammografi programmet?
I Norge får alle kvinner i alderen 50 til 69 år automatisk tilbud om røntgenundersøkelse av brystene, 
såkalt mammografi screening, hvert annet år. Hensikten er å oppdage brystkreft i et tidlig stadium, for 
at færre kvinner skal dø av sykdommen. Mammografi programmet er et offentlig tilbud som ledes av 
Kreftregisteret. Det er frivillig å delta.

Reservert tid:

Sted:

Dersom du ikke vil benytte tilbudet eller vil endre timen:

Se også www.kreftregisteret.no/mammografi 

Når du skal bestemme deg for om du vil 
benytte dette tilbudet, anbefaler vi å 
lese vedlagte faktaark.

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

Med vennlig hilsen
 

Solveig Hofvind, leder for Mammografi programmet

Vi setter stor pris på beskjed dersom du ikke kommer, da kan andre ha glede av din time.
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Vi ber deg om å ringe oss dersom du: 
• Har tatt mammografi  i løpet av de siste seks månedene
• Går til behandling/kontroll etter brystkreftoperasjon, og ikke har avtale med legen din 
 om at noen av kontrollene skal gjøres i Mammografi programmet
• Er rullestolbruker, har andre funksjonshemminger eller behov for tilrettelegging

 Benytt telefonnummeret på første side for nærmere avtale!

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.

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

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

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

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

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 Mammografi programmet.

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, fi nner du på våre nettsider 
www.kreftregisteret.no/mammografi 

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.

Unngå å sende fødselsnummer og helseopplysninger i e-post!
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Samtidig vet vi at mammografi screening kan medføre 
ulemper, som risiko for overdiagnostikk*. 

Det er opp til den enkelte å velge om man vil benytte 
tilbudet. På dette arket fi nner du informasjon som kan 
hjelpe deg å fi nne ut hva du ønsker. 

Utdypende informasjon og statistikk, samt informasjon 
om diskusjonen rundt verdien av mammografi screening, 
fi nner du på nettsidene våre 
www.kreftregisteret.no/mammografi  

Ønsker du å snakke med fagpersoner om 
mammografi screening, anbefaler vi at du snakker 
med fastlegen din.

Ved mammografi screening kan det oppdages sakte-
voksende kreftsvulster som aldri ville blitt store nok til å gi 
symptomer eller bli til fare for liv og helse. 

For kvinnen betyr det at hun aldri ville ha merket sykdommen 
uten mammografi screening. Hun kan dermed få en 
kreftdiagnose og bli behandlet for brystkreft uten 

egentlig å trenge det. Dette kalles overdiagnostikk, og 
må ikke forveksles med feil diagnose. 

Det er umulig å si hvem som blir overdiagnostisert, 
siden det ikke fi nnes metoder for å skille mellom de 
brystkrefttilfellene som trenger behandling og de såkalt 
snille brystkrefttilfellene som kanskje ikke trenger det. 

Den viktigste nytten ved mammografi -
screening er at det fører til færre dødsfall 
av brystkreft blant kvinner i målgruppen. 

Når det oppdages brystkreft som er liten og 
ikke har spredd seg, øker også sjansene for 
å kunne beholde brystet etter operasjon.

Når mammografi bildene vurderes, kan det 
være vanskelig å skille mellom godartede 
og ondartede forandringer. Innkalling til 
tilleggsundersøkelse er da nødvendig. For 
de fl este viser det seg at forandringene er 
ufarlige. Dette omtales da som en falsk 
positiv mammografi undersøkelse. 

Mammografi screening vil innebære en 
risiko for overdiagnostikk*. I dag er det 
ikke mulig å skille ut hvilke krefttilfeller som 
er overdiagnostiserte, og derfor får alle med 
påvist brystkreft tilbud om behandling.

I forbindelse med mammografi undersøkelsen 
kan man oppleve engstelse og uro, både i 
tiden fram til svaret foreligger og ved innkalling 
til tilleggsundersøkelse.

Mammografi  fi nner ikke alle tilfeller av bryst-
kreft. Brystkreft kan også oppdages mellom 
to undersøkelser. Oppsøk derfor alltid lege 
om du oppdager en kul eller forandringer 
i brystet, selv om du nylig har vært til 
mammografi .

Momenter å vurdere

Når 1000 kvinner undersøkes

970 kvinner får beskjed om at det ikke er tegn til brystkreft

30 kvinner innkalles til tilleggsundersøkelser

6 kvinner får påvist brystkreft som må behandles

I tillegg vil 2 kvinner få påvist brystkreft 
i tiden før neste undersøkelse

18 kvinner trenger nye 
mammografi bilder og/eller 
ultralyd, og får deretter 
beskjed om at det ikke er 
ondartede funn

12 kvinner må i tillegg 
ta en prøve fra brystet 
(biopsi)

Når vi inviterer til mammografi screening, er prinsippet at vi må undersøke mange friske personer 
for å fi nne brystkreft hos noen få, slik at noen av disse skal unngå å dø av sykdommen. 

Hva kan mammografi screening innebære?

* Overdiagnostikk
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Hvorfor får du invitasjon?
Brystkreft er den kreftformen som rammer fl est 
kvinner i Norge. 

I løpet av livet kommer en av ni kvinner til å få 
påvist brystkreft eller forstadier til brystkreft. 

Mammografi  er en røntgenundersøkelse av brystene 
som kan oppdage brystkreft før sykdommen gir 
symptomer som følbar kul. 

I Norge inviteres alle kvinner i alderen 50 til 69 år til 
mammografi screening hvert annet år. 

Hensikten er at færre i målgruppen skal dø av 
brystkreft. Effekten er best dokumentert for denne 
aldersgruppen.

Hvordan foregår mammografi -
undersøkelsen?
Hele besøket tar 10–20 minutter. 

Først vil en radiograf stille deg noen spørsmål og se 
etter forandringer på brystene. Denne informasjonen 
brukes når røntgenlegene vurderer bildene. 

Det legges press på brystene i noen sekunder når 
bildene tas. Noen kvinner synes det er ubehagelig, 
men dette gjøres for å få best mulig kvalitet på 
bildene.

Hva skjer etter undersøkelsen?
To røntgenleger vurderer bildene, uavhengig av 
hverandre. 

Du får skriftlig beskjed, uansett hva resultatet er. 
Vanligvis tar dette 2–4 uker. 

Det kan bli behov for 
tilleggsundersøkelse
Noen blir innkalt til tilleggsundersøkelse ved 
brystdiagnostisk senter. Dette er noe mer vanlig 
for kvinner som kommer for første gang, og for 
kvinner med brystprotese. 

For de fl este innebærer tilleggsundersøkelsen 
tilleggsbilder og/eller ultralyd. I noen tilfeller er det 
også nødvendig å ta prøve fra brystet (biopsi).

Innkalling til tilleggsundersøkelse trenger ikke å 
bety at du har brystkreft. 

Her kan du lese om hvorfor du har fått invitasjon til Mammografi programmet, samt praktiske 
forhold rundt selve undersøkelsen. 

På nettsidene våre kan du fi nne mer informasjon Mammografi programmet, 
samt om brystkreft, risikofaktorer og utvikling av sykdommen. 

www.kreftregisteret.no/mammografi 

For information 
in English, 
please see 

Er du tidligere operert for brystkreft?
Dersom du fortsatt går til kontroller, skal du følge disse. Noen av 
kontrollene kan foregå i Mammografi programmet dersom dette er 
avtalt med legen din. 

Når kontrolltiden er avsluttet (inntil ti år), kan vanlig opplegg i 
Mammografi programmet følges. Ring oss gjerne for å gi beskjed! 

Har du mistanke om arvelig brystkreft i familien?
Du kan få veiledning ved medisinsk-genetisk avdeling for din 
helseregion. Rådfør deg med fastlegen din!

Hvordan er mammografi screeningen lagt opp?

www.kreftregisteret.no/en/
mammography
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