
KAP.1 – TA HAND OM DIG FÖR ATT VARA FRISKFILM – ”SÅ GÅR MAMMOGRAFI TILL”

Fyll i orden som saknas i tex ten. 
Använd orden som står överst . 

Mammografi är en _________________________ av brösten för att se om du har 

cancer. Undersökningen görs i en_________________________ . Det är en kamera som 

fotograferar insidan av brösten. Mammografi är frivillig och helt gratis. Alla som fyllt 40 

år kallas till mammografi. Du får ett _____________________  på posten där du ser var du 

ska göra undersökningen, och vilken dag och tid. Om tiden inte funkar kan du boka en 

ny tid när det passar dig. Du behöver inte _________________________  dig inför besöket. 

När du är på plats kommer _________________________  fråga dig om du har haft ont 

i dina bröst, om du har implantat eller om du tar läkemedel med hormoner. I ett eget 

rum klär du sen av dig på_________________________. Sjuksköterskan tittar på brösten 

för att se om du har några _________________________  som födelsemärken eller ärr från 

tidigare operationer. Sådana förändringar kan synas på röntgenbilderna och tolkas fel. 

Sen får du stå och sitta nära röntgenapparaten. Sjuksköterskan _____________________  

dig att lägga ena bröstet på en skiva. En annan skiva pressar sen ner bröstet och håller 

fast det några sekunder för att ta bilderna. Armen håller du upp och vilar mot apparaten 

medan två bilder tas av bröstet. Sedan får du göra om samma sak med det andra 

bröstet. Hela undersökningen tar femton till trettio minuter. Själva fotograferingen av 

brösten tar fem till tio minuter. Två olika läkare _________________________  på bilderna. 

Om du har gjort mammografi förut _________________________  läkarna de gamla och 

de nya bilderna. Då blir bedömningen säkrare. Svaret får du med brev efter ungefär två 

veckor, men det kan vara olika tid i olika delar av landet.

Ord att använda:

jämför      undersökning      röntgenapparat      sjuksköterskan      hjälper

förändringar      förbereda      brev      överkroppen      tittar

ANVÄND ORDEN


