
KAP.1 – TA HAND OM DIG FÖR ATT VARA FRISKTOLKA EN KALLELSE

Kallelse
Välkommen till mammografi
En tid finns bokad för dig.

Tid: 10 september 2023, kl 09.15
Plats: Bröstcentrum Östra sjukhuset       
 Apelvägen 89
 641 21 Katrineholm
Besöket är gratis. Väntetid kan uppstå.

Därför är du kallad till mammografi
Enligt Socialstyrelsens rekommendation kallas alla 
kvinnor i åldern 40–74 år  regel bundet till mammografi. 
Det är en röntgen undersökning av brösten. Mammo-
grafi görs för att tidigt hitta förändringar som kan vara 
bröstcancer.

Varje undersökning är viktig för din hälsa!
Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer bland 
kvinnor i Sverige. All bröstcancer känns inte. Ungefär 
två tredjedelar av all  bröstcancer som upptäcks inom 
åldersgruppen hittas vid  screening med mammografi. 
Därför är det viktigt att du går på mammografi.  
Undersökningen är frivillig men du rekommenderas att 
gå varje gång du får en kallelse. Om bröstcancer hittas 
tidigt är chansen mycket stor att du blir botad.

Så här går undersökningen till
Du kommer att få svara på några frågor och du får ta 
av dig på överkroppen. En röntgensjuksköterska tittar 
om det syns några förändringar på dina bröst. Efter det 
 röntgas ett bröst i taget. Röntgen tar cirka 5 minuter. 
Totalt brukar besöket ta cirka 30 minuter, inklusive 
eventuell väntetid. Svaret på undersökningen kommer 
att skickas till dig när röntgenbilderna har analyserats.   

Anna Andersson
Blomstervägen 35
431 52 Björkvik

Vägbeskrivning
Bröstcentrum Östra sjukhuset, Apel- 
vägen 89, 641 21 Katrineholm.  
Ingång vid Apoteket.

Anmäl dig i receptionen och följ  
skyltarna mot ”Mammografiavdelningen”.

 Ombokning 
Boka en ny tid om du inte kan komma. 
Kontakta oss om du har någon funktions - 
nedsättning eller om du behöver mer tid 
för din undersökning.

•   Genom att logga in på 1177.se
• Telefon: 0150-543 90 00 
 telefontid: 8.00–11.30, månd-torsd
•   E-post: brostcentrum@ostra.se

Vill du veta mer? 
Besök 1177 Vårdguiden:
www.1177.se/mammografi
Andra språk / Other languages: 
www.1177.se/mammo

Vid behov av tolk ring 0150-511 00 01.

Från 23 år erbjuds du screening mot livmoderhalscancer. Från 40 år erbjuds du screening med mammografi för tidig upptäckt av bröstcancer.

Dina uppgifter sparas i journalen och är skyddade enligt patientdatalagen. Din vårdgivare har numera möjlighet att få tillgång till uppgifter i 
journaler du har hos andra vårdgivare (regioner, kommuner och privata vårdgivare). Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring och 
spärra dina uppgifter. Mer information om journalföring kan du få via www.1177.se/sammanhallen-journalforing. Dina uppgifter sparas även i 
kvalitetsregister för utvecklingsarbete och är skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om du inte vill att dina uppgifter sparas i  
kvalitetsregister, så säg till i samband med undersökningen. 

VER
 202203

K1



KAP.1 – TA HAND OM DIG FÖR ATT VARA FRISKTOLKA EN KALLELSE

TOLKA EN KALLELSE

1. Vem är kallelsen skickad till?

2. Hur mycket kostar besöket?

3. Vilket datum är undersökningen?

4. Vad behöver personen ta med sig till besöket?

5. Vad heter avdelningen som personen ska gå till?

7. Hur får personen svar från undersökningen?

6. Vad ska personen göra om hen behöver tolk under besöket?

Nu ska du få tolka en kallelse til l  en undersökning. Läs kallelsen til l 
vänster och se om du hit tar svaren på frågorna. 

TOLKA EN KALLELSE

1. Vem är kallelsen skickad till?

2. Hur mycket kostar besöket?

3. Vilket datum är undersökningen?

4. Vad behöver personen ta med sig till besöket?

5. Vad heter avdelningen som personen ska gå till?

7. Hur får personen svar från undersökningen?

6. Vad ska personen göra om hen behöver tolk under besöket?

Läs kallelsen til l  mammograf iundersökning. Svara sedan på frågorna:

ORDLISTA
Röntgenundersökning  
En undersökning med strålning för att se 
inuti kroppen. Undersökningen görs med 
en speciell kamera. 

Två tredjedelar  
Cirka 67 % (procent).  

Bota 
Att göra någon frisk från en sjukdom.

Rekommendera 
Att ge någon ett starkt råd eller tips om något 
bra.   

Frivillig 
När du får välja själv. Något du inte måste göra.

Överkroppen 
Den övre delen av kroppen. Mage, bröst, axlar, 
armar och huvud. 


