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- tryggt om din hälsa och vård 

Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård.  

Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.  

Du kan alltid ringa telefonnummer 1177 om du har frågor eller behöver få råd på 
telefon. De som svarar är sjuksköterskor. De kan svara på om du behöver söka 
vård.  

Du kan prata svenska eller engelska. Det kostar ingenting att ringa till 1177. 

1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Vi finns alltid med dig när du vill 
må bättre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mammografi – undersökning av brösten         2. 

Mammografi är en undersökning av brösten som görs med röntgen. Undersökningen kan 
visa om något har ändrats i brösten. Det kan vara så litet att du inte kan känna det själv. Att 
det har ändrats betyder inte att det är farligt. Men ibland kan det leda till sjukdomen 
bröstcancer. 

Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer hos kvinnor. Risken för bröstcancer blir större 
ju äldre du är. Det är större chans att bli frisk om cancer upptäcks tidigt.  

Varför blir jag kallad till mammografi? 

Alla kvinnor i Sverige mellan 40 och 74 år kallas till mammografi, cirka vart annat år. Du får 
en personlig inbjudan till en undersökning. Där står tid och plats för undersökningen.  

Du kan boka en ny tid, om tiden du har fått inte passar. Du kan också själv kontakta vården 
för att få en tid.  

Du kan gå på mammografi även om du är gravid eller ammar. Amma eller mjölka ur brösten 
precis innan undersökningen, så blir det lättare. 

Du bestämmer själv om du vill gå på mammografi, men det är bra att göra det.  

Du kan ta med en vän eller tolk 

Undersökningen görs av en sjuksköterska på en mottagning för mammografi.  

All personal på mottagningen har tystnadsplikt. Det betyder att personalen inte får berätta 
något om dig för personer utanför vården.  

Det är viktigt att du förstår vad personalen säger. Du kan ha rätt till tolk om du inte pratar 
svenska. Tolken har också tystnadsplikt. Kontakta mottagningen innan, om du vill ha en tolk.  

Du kan ta med dig en vän eller någon i familjen till undersökningen om du vill. Familj och 
vänner som översätter är inte tolkar och har inte tystnadsplikt. 

Så går undersökningen till 

Du får komma in i ett rum med en apparat som tar bilder inne i kroppen. Det heter röntgen.  

Du får svara på några frågor, som till exempel: 

• Har du märkt något annorlunda i dina bröst? 
• Använder du p-piller eller några andra mediciner som 

innehåller hormoner? 

 

 

 



3. 

Du får klä av dig på övre delen av kroppen, och sätta dig eller ställa dig nära apparaten. 
Sjuksköterskan visar hur du ska hålla armarna och hur du ska stå. Försök att slappna av.  

Sjuksköterskan hjälper dig att lägga ena bröstet på en skiva. Sedan pressas en annan skiva 
mot bröstet, så att bröstet blir platt. Det tar några sekunder att ta en bild. Det behövs två eller 
tre olika bilder av varje bröst. Hela undersökningen tar 15 till 30 minuter. 

När får jag svar?  

Du får svar inom cirka två veckor. Du får ett brev eller blir kontaktad på telefon. Brevet 
skickas till den adress du är folkbokförd på. Du får komma till en ny undersökning, om provet 
visar att något har ändrats i dina bröst. 

Du kan själv be om en undersökning  

Du kan kontakta vården och be om att få en undersökning med mammografi. Kontakta en 
vårdcentral om du har märkt något annorlunda i dina bröst. Till exempel om du känner något 
hårt. Då behöver du bli undersökt av en läkare.  

Cellprov från livmodern 

Cellprov från livmodern - svenska lättläst 

 

Ett cellprov från livmodern tas i slidan. Det är ett prov som visar om något har ändrats 
i din livmoder, som kan utvecklas till sjukdomen cancer. Cellprovet kan visa om något 
har ändrats mycket tidigt. Då kan du få rätt behandling tidigt, om det behövs. Det 
kostar ingenting att lämna ett cellprov. 

Vad är ett cellprov? 

Cellprovet tas i nedre delen av livmodern. 
Ett cellprov kan visa om något har ändrats i den nedersta delen av livmodern. Den 
sitter längst in i slidan. Det är oftast inte farligt om något har ändrats. Det brukar läka 
av sig själv. Men det kan också vara tecken på sjukdomen cancer, redan innan den 
har utvecklats. Då behöver du få behandling. 

Cellprovet tas i nedre delen av livmodern. 

Varför blir jag kallad till cellprov? 

Alla kvinnor i Sverige över 23 år kallas till cellprov, cirka vart tredje år. Du får en 
personlig inbjudan till en undersökning. Där står tid och plats för undersökningen. Du 
kan boka en ny tid, om tiden du har fått inte passar. 

Du kan också själv kontakta vården för att få en tid. Du bestämmer själv om du vill 
lämna cellprov, men det är bra att göra det.  

 



 

Det finns inga risker med att lämna cellprov    4. 

Det är en läkare eller barnmorska som tar cellprovet. De är speciellt utbildade för att 
arbeta med kvinnors underliv. Det finns inga risker med att lämna cellprov.  

All personal har tystnadsplikt. Det betyder att personalen inte får berätta något om 
dig för personer utanför vården.  

Du kan ta med en vän eller få hjälp av en tolk                                                         

Det är viktigt att du förstår vad personalen säger. Du kan ha rätt till tolk om du inte 
pratar svenska. Tolken har också tystnadsplikt. Kontakta mottagningen innan, om du 
vill ha en tolk. 

Du kan ha med dig en vän eller någon i familjen om du vill. Familj och vänner som 
översätter är inte tolkar och har inte tystnadsplikt. 

Så går undersökningen till 

Du får sitta i en stol med stöd för benen. 
Du får komma in i ett rum där finns en stol som kallas gynstol. Det är en stol med 
stöd för benen. 

Du får svara på några frågor, som till exempel: 

• Är du gravid eller har du fött barn under det senaste året? 
• Använder du något skydd mot graviditet?  
• Har du slutat ha mens? 

Svaren är bara till för personalen. 

Du får klä av dig på nedre delen av kroppen. Du kan ha på dig en kjol, klänning eller 
en lång tröja om du vill. Sedan får du lägga dig i gynstolen. Försök att slappna av. 

Läkaren eller barnmorskan tar provet längst in i din slida med en liten mjuk borste. 
Det tar bara några minuter. Det brukar inte göra ont. 

Du som är omskuren 

Det brukar gå bra att lämna cellprov även om du är omskuren. Du kan behöva 
behandlas innan cellprovet, om öppningen till din slida är väldigt liten. Prata med 
mottagningen som har kallat dig till cellprovet.  

Du kan alltid ringa telefonnummer 1177 om du har frågor eller behöver få råd på 
telefon. De som svarar är sjuksköterskor. De kan svara på om du behöver söka 
vård.  
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Du kan prata svenska eller engelska. Det kostar ingenting att ringa till 1177. 

När får jag svar på provet? 

Du får svar inom cirka sex veckor. Du får ett brev eller blir kontaktad på telefon. 
Brevet skickas till den adress du är folkbokförd på.  Du får komma till en ny 
undersökning, om provet visar att något har ändrats i din livmoder. 

 

PSA-prov för prostatan 

 

PSA-prov är ett blodprov som kan visa om något i din prostata har ändrats. Det finns sådana 

ändringar som är ofarliga och sådana som kan leda till cancer i prostatan. Med ett PSA-prov 

kan läkaren ta reda på om du behöver göra fler undersökningar eller behandlingar. 

Varför ska jag lämna PSA-prov? 

Prostatan sitter inne i kroppen, ovanför penisen. Du kan få lämna ett blodprov som 
heter PSA-prov, om läkaren tror att du har en ändring i din prostata. Du kan till 
exempel behöva kissa oftare, eller kissa med svag stråle, om något i prostatan har 
ändrats. Sök vård om det händer dig. 

Vad kan PSA-provet visa? 

Prostatan producerar ett ämne som kallas PSA. Provet visar hur mycket PSA det 
finns i blodet. Mycket PSA i blodet kan betyda att något i prostatan har ändrats. Du 
kan behöva göra fler undersökningar för att få rätt vård. 

Vad kan det bero på? 

Det är vanligt att något i prostatan ändras när du är över 50 år. Oftast är det inte 
farligt. Men en ändring kan även bero på inflammation eller på sjukdomen cancer.  

Cancer i prostatan är den vanligaste typen av cancer hos män. Risken för cancer i 
prostatan blir större, ju äldre du blir.  

En del typer av cancer i prostatan utvecklas mycket långsamt utan att du märker det. 
Andra typer av cancer i prostatan utvecklas snabbt. Då behöver du få behandling 
snabbt. Det är större chans att bli frisk om cancer upptäcks tidigt. 
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Du kan ta med en vän eller få hjälp av en tolk 

Det är viktigt att du förstår vad personalen säger. Du kan ha rätt till tolk om du inte 
pratar svenska. Tolken har också tystnadsplikt. Kontakta mottagningen innan, om du 
vill ha en tolk. Du kan ha med dig en vän eller någon i familjen om du vill. Familj och 
vänner som översätter är inte tolkar och har inte tystnadsplikt. 

Så går provtagningen till 

En undersköterska tar blodprovet med en tunn nål i din arm. 
Du lämnar PSA-provet på en vårdcentral eller ett sjukhus. En undersköterska tar 
blodprovet med en tunn nål i din arm. En del personer tycker att det gör ont eller 
känns obehagligt, men det går snabbt över.  

När får jag svar på provet? 

Du får svar inom några veckor. Du får ett brev eller blir kontaktad på telefon. Brevet 
skickas till den adress du är folkbokförd på. Du får komma till en ny undersökning, 
om provet visade att något har ändrats.  

Vill du lämna PSA-prov? 

Du kan kontakta en vårdcentral om du vill lämna ett PSA-prov. Du kan alltid ringa 
telefonnummer 1177 om du har frågor eller behöver få råd på telefon. De som svarar 
är sjuksköterskor. De kan svara på om du behöver söka vård. Du kan prata svenska 
eller engelska. Det kostar ingenting att ringa till 1177. 

 


