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Inledning 

För att samla in information till utvärderingen av bröstcancerscreening med 

mammografi har Socialstyrelsen genomfört sex enkätundersökningar. 

• enkät till regionledningar 

• enkät till mammografienheter 

• enkät till bröstmottagningar för kirurgi 

• enkät till patologi- och cytologilaboratorier 

• enkät till regionala cancercentrum 

• enkät till Bröstcancerförbundet och bröstcancerföreningar 
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Enkät till regionledningar 

Nationell utvärdering 

screeningprogrammet för bröstcancer, 

screening med mammografi – till regions 

hälso- och sjukvårdsledning 
 

Socialstyrelsen tar fram nationella screeningprogram med syfte att nå nation-

ell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård.  

I Socialstyrelsens modell för att ta fram nationella screeningprogram ingår att 

följa upp och utvärdera dessa. Projektet genomförs inom ramen för Socialsty-

relsens uppdrag att återkommande rapportera om läget och utvecklingen i 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten.  

 

Denna enkät är ett av flera sätt att samla in underlag till utvärderingen. Syftet 

med enkäten är att få en bild av screeningprogrammet för bröstcancer, scre-

ening med mammografi från 2014. Resultatet kommer att presenteras i en 

rapport som publiceras i juni 2022. Utvärderingen är en del av Socialstyrel-

sens strategiska inriktning med en nationell oberoende granskning och utvär-

dering av hälso- och sjukvården och socialtjänsten.  

 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda 

screening för bröstcancer med röntgen/mammografi för kvinnor i åldern 40–

74 år med 18 - 24 månaders intervall. 

 

Alla svar är viktiga 

Det är frivilligt att besvara enkäten men ert svar är mycket viktigt för att re-

sultatet ska bli så täckande och användbart som möjligt. Enkäten skickas till 

samtliga regioner i landet. 

Vi ber er att besvara enkäten så snart som möjligt.   

Vänligen fyll i de kontaktuppgifter som saknas.  

Vi behandlar ditt namn och andra kontaktuppgifter för att vid behov kunna ta kontakt om 

dina svar på enkäten behöver kompletteras. 

Region: Förifyllt 

Kontaktperson:  

Befattning:  

E-postadress:  
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Ett svarskvitto kommer att skickas till den e-postadress som anges här. 

För mer information om registrerades rättigheter se: http://www.socialstyrelsen.se/omwebbplat-

sen/personuppgifter Har du frågor eller funderingar om personuppgiftsbehandling på Socialstyrelsen kan 

du kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@socialstyrelsen.se.    

 

1. Har er region styrdokument som beskriver hur regionen ska arbeta med screening för bröstcan-

cer med mammografi?  

Med styrdokument avses t.ex. riktlinjer och rutiner och som innehåller målsättningar för vården. 

Ja  

Nej  
 

Svara om svar ”Ja” i fråga 1. 

1a. Genomförs det en årlig uppföljning av regionens screeningverksamhet? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 

 

2. Har er region gjort några insatser under åren 2017 - 2021 för att öka deltagande till mammografi-

screening? 

Ja  

Nej  

Om ja, ge gärna exempel på insatser: 

3. Har er region under åren 2017 - 2021 gjort satsningar på fortbildning inom mammografi till perso-

nal som arbetar med mammografiscreening på … 

Med fortbildning avses minst en halvdagsutbildning. Fortbildningen ska vara kostnadsfri för personalen 

samt ske på betald arbetstid. 

 Ja Nej 

… mammografienhet?   

… bröstmottagning-kirurgi?   

Kommentar: 
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4. Bedrivs regionens mammografiverksamhet i egen regi eller är hela eller delar av verksamheten 

upphandlad? 

Hela verksamheten drivs i egen regi  

Delar av verksamheten är upphandlad  

Hela verksamheten är upphandlad  

Kommentar: 

5. Har er region ett pågående arbete för att säkra kompetensförsörjningen för mammografiscre-

ening vad gäller tillgång till bröstradiologer och röntgensjuksköterskor? 

Enligt screeningprogrammet från 2014 råder det brist på läkare/bröstradiologer och röntgensjuksköterskor i 

många regioner, vilket påverkar genomförbarheten. 

 Ja Nej 

Läkare/bröstradiologer   

Röntgensjuksköterskor   

Kommentar: 

6. Har ni en plan för att ansluta regionens mammografienhet/er till det nationella kvalitetsregistret 

för mammografi? 

Ja, ange när ni planerar att ansluta er:  
 

 

Nej  

Kommentar: 

7. Har ni ytterligare kommentarer om mammografiscreening i er region? 
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Enkät till mammografienheter 

Nationell utvärdering 

screeningprogrammet för bröstcancer, 

screening med mammografi - till 

mammografienheter 
 

Socialstyrelsen tar fram nationella screeningprogram med syfte att nå nation-

ell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård. I 

Socialstyrelsens modell för att ta fram nationella screeningprogram ingår att 

följa upp och utvärdera dessa. Projektet genomförs inom ramen för Socialsty-

relsens uppdrag att återkommande rapportera om läget och utvecklingen i 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten.  

 

Denna enkät är ett av flera sätt att samla in underlag till utvärderingen. Ge-

nom att kartlägga mammografienheternas insatser vad gäller mammografi-

screening vill vi få en bild av de strukturella förutsättningarna. Utvärderingen 

är en del av Socialstyrelsens strategiska inriktning med en nationell obero-

ende granskning och utvärdering av hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Resultatet kommer att presenteras i en rapport som publiceras i juni 2022.  

 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda 

screening för bröstcancer med röntgen/mammografi för kvinnor i åldern 40–

74 år med 18 - 24 månaders intervall. 

 

Alla svar är viktiga 

Det är frivilligt att besvara enkäten men ert svar är mycket viktigt för att resulta-

tet ska bli så täckande och användbart som möjligt. Enkäten skickas till samtliga 

mammografienheter i landet. 

 

Vi ber er att besvara enkäten så snart som möjligt  
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Vänligen fyll i de kontaktuppgifter som saknas.  

Vi behandlar ditt namn och andra kontaktuppgifter för att vid behov kunna ta kontakt 

om dina svar på enkäten behöver kompletteras. 

Mammografienhet: Förifylld 

Kontaktperson:  

Befattning:  

E-postadress  

Ett svarskvitto kommer att skickas till den e-postadress som anges här. 

För mer information om registrerades rättigheter klicka här. 

Har du frågor eller funderingar om personuppgiftsbehandling på Socialstyrelsen kan 

du kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@socialstyrelsen.se. 

1. Använder ni den nationella kallelsen till mammografiscreening? 

Ja, kallelsen från 2021  

Ja, kallelsen från 2014   

Nej  

Kommentar: 

 

Svara om svar ”Nej” i fråga 1. 

1a. Finns det i er kallelse, utöver generell information om screening, även specifik informat-

ion om något av nedanstående? 

Flera svar kan markeras. 

Screening vid graviditet  

Screening vid amning  

Screening vid bröstimplantat  

Screening vid täta bröst  

Hänvisning till 1177  

Annan information, ange vad: 
 

 

 

Nej, ingen av ovanstående information finns i kallelsen  
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2. Har er mammografienhet ansvar för kallelser till mammografiscreening? 

Ja  

Nej  
 

3. Vilken typ av information kan kvinnor som är osäkra inför deltagande i screening få från er 

mammografienhet? 

Flera svar kan markeras. 

Telefonrådgivning  

Ytterligare skriftlig information  

Möjlighet till besök på mammografienheten  

Inget av ovanstående  

Kommentar: 

 

4. Finns det en förbokad tid i er kallelse till mammografiscreening? 

Ja  

Nej  
 

 

5. På vilket/vilka sätt kan man omboka sin tid till mammografiscreening? 

Flera svar kan markeras. 

Via internet  

Via telefon  

Via 1177  

På annat sätt, ange hur: 
 

 

 

Kommentar: 
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6. Skickar ni en påminnelse till mammografiscreening, till exempel några dagar innan den aktu-

ella dagen? 

Ja      

Nej      
 

7. Skickar ni en ny kallelse till kvinnor som uteblir från mammografiscreeningen? 

Ja, med en ny tid  

Ja, med uppmaning att ta kontakt och boka tid  

Nej  
 

 

8. Med vilken periodicitet kallar ni kvinnor i följande åldersintervall till mammografiscreening?  

 Var 18:e månad Var 24:e månad Annat intervall Om annat intervall, ange vilket: 

40 – 54 år     

55 – 59 år     

60 – 69 år     

70 – 74 år      

 

Kommentar: 

9. Kan man hamna på en spärrlista då man har uteblivit ett antal gånger från mammografiscre-

eningen? 

Ja  

Nej  

 

Kommentar: 
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10. Påverkas screeningsintervallet om kvinnan gör en klinisk mammografi mellan screenings-

tillfällena? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 

 

11. När övergår patientansvaret för screeningsselekterade kvinnor från mammografienheten till 

bröstmottagning-kirurgi för fortsatt handläggning? 

Vid beslut om provtagning  

Vid multidisciplinär konferens  
 

12. Kan kvinnor som har känt en knöl i bröstet tidigarelägga sin mammografiscreening hos er? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 

 

13. Vem tar röntgenbilder på er mammografienhet? 

Flera svar kan anges. 

Röntgensjuksköterskor  

Biomedicinska analytiker med strålskyddsutbildning  

Sjuksköterskor med strålskyddsutbildning  

Undersköterskor med strålskyddsutbildning  

Kommentar: 

 



 

14 NATIONELL UTVÄRDERING –BRÖSTCANCERSCREENING MED MAMMOGRAFI 

SOCIALSTYRELSEN 

 

14. Hur stor andel av screeningbilderna från er mammografienhet granskas av två bröstradio-

loger? 

Svaren avser tidsperioden åren 2020–2021. Det går bra att uppskatta svaret.  

75–100 procent  

50–74 procent  

25–49 procent  

Under 25 procent  

0 procent  

Kommentar: 

 

15. Har ni skriftliga rutiner för ... 

Rutinen avser ett bestämt tillvägagångssätt och ska vara känd av och användas av berörd personal. 

 Ja Nej 

... att följa upp hur många röntgenbilder som tas vid undersökningstillfället?    

... tekniskt omtag med ny kallelse?    

... kvalitetsarbete kring positionering vid bildtagning?    

… att regelbundet följa upp intervallcancer i ert kvalitetssäkringsarbete? 
  

… kontroll av stråldoser 
  

Kommentar: 

 

16. Har ni en utsedd person med ansvar för utvärdering av bildkvaliteten? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 
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17. Har läkare eller annan personal från er mammografienhet under 2020–2021 deltagit i mul-

tidisciplinära konferenser där utredningsfall från mammografiscreening diskuteras? 

 Ja Nej 

Preoperativa   

Postoperativa   

Kommentar: 

 

18. Är er mammografienhet samlokaliserad med någon eller några av följande? 

Ja, med radiologi  

Ja, med bröstkirurgi  

Ja, med onkologi  

Ja, med patologi/cytologi  

Nej, vi är inte samlokaliserade med någon av ovanstående 
 

 

19. Har ni så kallade mobila enheter och/eller satellitverksamhet för mammografiscreening? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 

 

20. Har ni vakanser när det gäller ... 

 Ja Nej 

... bröstradiologer?   

... röntgensjuksköterskor?   

 

Kommentar: 
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21. Har ni under åren 2020–2021 använt bemanningspersonal vad gäller ... 

 Ja, under 

hela/nästan 

hela perioden 

Ja, vid flera till-

fällen under pe-

rioden 

Ja, vid en-

staka till-

fällen Nej, inte alls 

... bröstradiologer?     

... röntgensjuksköterskor?     

Kommentar: 

 

22. Hur ofta har personalen på er mammografienhet fått fortbildning inom bröstradiologi un-

der åren 2017–2021? 

Med fortbildning avses minst en halvdagsutbildning. Fortbildningen ska vara kostnadsfri för persona-

len samt ske på betald arbetstid. Svara för respektive personalkategori. 

 Varje år Vartannat år Mer sällan Aldrig Ej aktuellt 

Röntgensjuksköters-

kor 
     

Bröstradiologer      

Sjuksköterskor med 

strålskyddsutbildning 
     

Biomedicinska ana-

lytiker med strål-

skyddsutbildning 

     

Undersköterskor 

med strålskyddsut-

bildning 

     

Kommentar: 

 

 

23. Rapporterar er mammografienhet till det nationella kvalitetsregistret för mammografi? 

Ja  

Nej  
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Svara om svar ” nej” i fråga 23. 

23a. Har ni en plan för att ansluta er till registret? 

Ja, ange när: 
 

 

 

Nej  

 

Kommentar: 

 

24. Bedriver er mammografienhet någon forskning relaterad till bröstradiologi? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 

 

25. På vilket/vilka sätt har covid-19-pandemin påverkat mammografiscreeningen hos er? 

 Ja Nej 

Har haft stängt en period   

Har inte kallat kvinnor 70 år och äldre   

Personalbrist på grund av sjukdom eller att personal 

omplacerats 
  

Förlängt intervall   

På annat sätt   

Kommentar: 

 

Täta bröst 

26. Har ni skriftliga rutiner för uppföljning av kvinnor med tät bröstvävnad, s.k. täta bröst? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 
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27. Gör ni en bedömning om kvinnor har tät bröstvävnad, sk täta bröst? 

Ja, i ordinarie verksamhet  

Ja, inom ramen för en studie/studier  

Nej  

Kommentar: 

Svara om svar ”Ja” i fråga 27.  

27a. Gör ni följande när det gäller tät bröstvävnad? 

 Ja Nej 

Informerar kvinnan om att hon har en tät bröstvävnad   

Rekommenderar kvinnan att själv söka och få en annan undersökningsme-

tod än mammografi 
  

Remitterar kvinnan direkt till en annan undersökningsmetod än mammo-

grafi 
  

Kommentar: 

 

Kvinnor över 74 år 

28. Informerar ni kvinnor som kommer för sin avslutande undersökning i screeningprogram-

met att inga flera undersökningar kommer att erbjudas? 

Ja  

Nej  
 

 

29. Kan kvinnor över 74 år genomgå mammografi hos er genom remiss? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 
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30. Här kan ni lämna ytterligare kommentarer om mammografiscreening. 
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Enkät till bröstmottagningar för 

kirurgi 

Nationell utvärdering 

screeningprogrammet för bröstcancer, 

screening med mammografi - till 

bröstmottagning kirurgi 
 

Socialstyrelsen tar fram nationella screeningprogram med syfte att nå nation-

ell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård. I 

Socialstyrelsens modell för att ta fram nationella screeningprogram ingår att 

följa upp och utvärdera dessa. Projektet genomförs inom ramen för Socialsty-

relsens uppdrag att återkommande rapportera om läget och utvecklingen i 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten.  

 

Denna enkät är ett av flera sätt att samla in underlag till utvärderingen. Ge-

nom att kartlägga de kirurgiska bröstmottagningarnas insatser vill vi få en 

bild av de strukturella förutsättningarna. Frågorna avser er verksamhet åren 

2020 - 2021 eller nuläget. Utvärderingen är en del av Socialstyrelsens strate-

giska inriktning med en nationell oberoende granskning och utvärdering av 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Resultatet kommer att presenteras i 

en rapport som publiceras i juni 2022.  

 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda 

screening för bröstcancer med röntgen/mammografi för kvinnor i åldern 40–

74 år med 18 - 24 månaders intervall. 

 

Alla svar är viktiga 

Det är frivilligt att besvara enkäten men ert svar är mycket viktigt för att re-

sultatet ska bli så täckande och användbart som möjligt. Enkäten skickas till 

samtliga kirurgiska bröstmottagningar i landet. 

 

Vi ber er att besvara enkäten så snart som möjligt. 
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Vänligen fyll i de kontaktuppgifter som saknas.  

Vi behandlar ditt namn och andra kontaktuppgifter för att vid behov kunna ta kontakt 

om dina svar på enkäten behöver kompletteras. 

Region: Förifylld 

Mottagning: Förifylld 

Kontaktperson:  

Befattning:  

E-postadress  

Ett svarskvitto kommer att skickas till den e-postadress som anges här. 

För mer information om registrerades rättigheter klicka här. 

Har du frågor eller funderingar om personuppgiftsbehandling på Socialstyrelsen kan 

du kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@socialstyrelsen.se. .   

1. När övergår screeningsselekterade kvinnor från mammografi inom screeningverksamhet 

till klinisk mammografi för fortsatt handläggning i er verksamhet? 

Vid beslut omprovtagning  

Vid multidisciplinär konferens  

Kommentar: 

 

2. Hur lång tid efter beslut om kirurgi får kvinnan en tid för operation på er mottagning? 

Ange en genomsnittlig tid för de som opererats på er mottagning under åren 2020–2021. 

Inom en vecka  

Inom två veckor  

Inom tre veckor  

Över tre veckor  

Kommentar: 
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3. Hur prioriterar ni kvinnor aktualiserade via screeningen i relation till remisspatienter? 

Allvarlighetsgrad  

Kösystem  

Remisspatienter går före  

Screeningspatienter går före  

Kommentar: 

4. Har ni en skriftlig rutin för trippeldiagnostik vad gäller symtomselekterade kvinnor från 

screeningen när bröstradiologiska fynd saknas? 

Rutinen avser ett bestämt tillvägagångssätt och ska vara känd av och användas av berörd  

personal. 

Ja  

Nej  

Kommentar: 

5. Efter vilken tidsperiod återgår kvinnor med genomgången cancerbehandling i er  

verksamhet till mammografiscreening? 

Ange tidsperioden som gäller efter sedvanlig kontrolltid. 

 Efter mindre än 5 år Efter 5–10 år Efter mer än 10 år 

Efter mastektomi    

Efter bröstbevarande kirurgi    

Kommentar: 
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6. Är er verksamhet för bröstkirurgi samlokaliserad med någon eller några av följande? 

Flera svar kan anges. 

Ja, med mammografienhet  

Ja, med radiologi  

Ja, med onkologi  

Ja, med patologi/cytologi  

Nej, vi är inte samlokaliserade med någon av ovanstående  

Kommentar: 

7. Har ni vakanser när det gäller ... 

 Ja Nej 

... bröstkirurger?   

... kontaktsjuksköterskor? 

 
 

 

... administrativ personal (t ex läkarsekreterare)? 
  

Kommentar: 

8. Har ni använt bemanningspersonal vad gäller ... 

 Ja, under 

hela/nästan hela 

perioden 

Ja, vid flera till-

fällen under pe-

rioden 

Ja, vid en-

staka tillfällen Nej, inte alls 

... bröstkirurger?     

... kontaktsjuksköters-

kor? 
    

... administrativ perso-

nal (t ex läkarsekrete-

rare)? 

    

Kommentar: 
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9. Har läkare eller annan personal från er verksamhet under 2020–2021 deltagit i multidisci-

plinära konferenser där utredningsfall från mammografiscreening diskuteras? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 

10. Hur ofta har personalen på er verksamhet för bröstkirurgi fått fortbildning inom bröstra-

diologi under åren 2017–2021? 

Med fortbildning avses minst en halvdagsutbildning. Fortbildningen ska vara kostnadsfri för perso-

nalen samt ske på betald arbetstid. Svara för respektive personalkategori. 

 Varje år Vartannat år Mer sällan Aldrig Ej aktuellt 

Bröstkirurger      

Kontaktsjuksköterskor      

Kommentar: 

 

11. På vilket/vilka sätt har covid-19-pandemin påverkat operationer av kvinnor som identifi-

erats inom mammografiscreening med diagnosen bröstcancer? 

 Ja Nej 

Har haft stängt en period   

Har inte opererat kvinnor 70 år och äldre   

Personalbrist på grund av sjukdom eller att personal omplace-

rats 
  

Sämre tillgång till operationstider på grund av brist på operat-

ionspersonal, utrustning eller lokaler 

  

På annat sätt   

Kommentar: 

 

12. Här kan ni lämna eventuella ytterligare kommentarer. 
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Enkät till patologi- och 

cytologilaboratorier 

Nationell utvärdering 

screeningprogrammet för bröstcancer, 

screening med mammografi – till klinisk 

patologi och cytologi 
 

Socialstyrelsen tar fram nationella screeningprogram med syfte att nå nation-

ell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård. I 

Socialstyrelsens modell för att ta fram nationella screeningprogram ingår att 

följa upp och utvärdera dessa. Projektet genomförs inom ramen för Socialsty-

relsens uppdrag att återkommande rapportera om läget och utvecklingen i 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

  

Denna enkät är ett av flera sätt att samla in underlag till utvärderingen. Ge-

nom att kartlägga patologi- och cytologiverksamheternas insatser vill vi få en 

bild av de strukturella förutsättningarna. Frågorna avser er verksamhet åren 

2020 - 2021. Utvärderingen är en del av Socialstyrelsens strategiska inrikt-

ning med en nationell oberoende granskning och utvärdering av hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten. Resultatet kommer att presenteras i en rapport 

som publiceras i juni 2022.  

 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda 

screening för bröstcancer med röntgen/mammografi för kvinnor i åldern 40–

74 år med 18 - 24 månaders intervall. 

 

Alla svar är viktiga 

Det är frivilligt att besvara enkäten men ert svar är mycket viktigt för att re-

sultatet ska bli så täckande och användbart som möjligt. Enkäten skickas till 

samtliga patologi- och cytologiverksamheter i landet.  

Vi ber er att besvara enkäten så snart som möjligt. 
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Vänligen fyll i kontaktuppgifter.  

Vi behandlar ditt namn och andra kontaktuppgifter för att vid behov kunna ta 

kontakt om dina svar på enkäten behöver kompletteras. 

Region: Förifyllt 

Namn på verksamhet: Förifyllt 

Kontaktperson:  

Befattning:  

E-postadress  

Ett svarskvitto kommer att skickas till den e-postadress som anges här. 

För mer information om registrerades rättigheter klicka här. 

Har du frågor eller funderingar om personuppgiftsbehandling på Socialstyrel-

sen kan du kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@socialstyrel-

sen.se 

1. Vilka regioner har er patologi-/cytologiverksamhet avtal med för analyser av bröstcancer-

prover? 

Ange samtliga regioner er patologi-/cytologiverksamhet har avtal med. 

Region Stockholm  Västra Götalandsregionen 

 

Region Uppsala  Region Värmland 

 

Region Sörmland  Region Örebro län 

 

Region Östergötland  Region Västmanland 

 

Region Jönköpings län  Region Dalarna 

 

Region Kronoberg  Region Gävleborg 

 

Region Kalmar  Region Västernorrland 

 

Region Gotland  Region Jämtland Härjedalen 

 

Region Blekinge  Region Västerbotten 

 

Region Skåne  Region Norrbotten 

 

Region Halland    
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2. Vilka svarstider har er patologi-/cytologiverksamhet för följande analyser av prover från 

bröst/axill? 

Avser perioden 2020 - 2021. 

 1–5   

dagar   

6–10   

dagar   

11–15  

dagar   

16–30  

dagar   

Mer än 30 

dagar 

Cytologi      

Biopsier      

Operationspreparat      

Kommentar: 

3. Har införandet av standardiserat vårdförlopp för bröstcancer påverkat ledtider i er pato-

logi-/cytologiverksamhet vad gäller provsvar för bröstcancer? 

Ja, förkortat  

Ja, förlängt  

Nej, oförändrat  

Kommentar: 

4. Finns det inom er patologi-/cytologiverksamhet någon person med särskilt uppdrag att 

arbeta med kvalitetsuppföljning av bröstcancer? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 

 

5. Använder er patologi-/cytologiverksamhet KVAST:s rekommenderade terminologi för 

bröstdiagnostik? 

Kvalitets- och standardiseringskommitté inom Svensk förening för patologi (KVAST). 

Ja  

Nej  

Kommentar: 
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6. Hur ofta har läkare eller annan personal på er patologi-/cytologiverksamhet fått fortbild-

ning inom bröstradiologi under åren 2017–2021? 

Med fortbildning avses minst en halvdagsutbildning. Fortbildningen ska vara kostnadsfri för perso-

nalen samt ske på betald arbetstid. Svara för respektive personalkategori. 

 Varje år Vartannat år Mer sällan Aldrig Ej aktuellt 

Cytodiagnostiker       

Patologer      

Biomedicinska analytiker      

Kommentar: 

7. Har personal från er patologi-/cytologiverksamhet under 2020–2021 deltagit i multidisci-

plinära konferenser där utredningsfall från mammografiscreening diskuteras? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 

8. Är er patologi-/cytologiverksamhet samlokaliserad med någon eller några av följande? 

Flera svar kan anges. 

Ja, med mammografienhet  

Ja, med radiologi  

Ja, med onkologi  

Ja, med bröstkirurgi  

Nej, vi är inte samlokaliserade med någon av ovanstående   
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9. Har ni vakanser när det gäller ... 

 Ja Nej 

... cytodiagnostiker?   

... patologer?   

... biomedicinska analytiker?   

 

Kommentar: 

10. Har ni under åren 2020–2021 använt bemanningspersonal vad gäller 

 

Ja, under 

hela/nästan hela 

perioden 

Ja, vid flera 

tillfällen un-

der perioden 

Ja, vid en-

staka till-

fällen Nej, inte alls 

... cytodiagnostiker?     

... patologer?      

... biomedicinska analyti-

ker? 
    

Kommentar: 

 

11. Här kan ni lämna ytterligare kommentarer om mammografiscreening. 
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Enkät till regionala cancercentrum 

Nationell utvärdering 

screeningprogrammet för bröstcancer, 

screening med mammografi – till 

regionala cancercentrum (RCC) 
 

Socialstyrelsen tar fram nationella screeningprogram med syfte att nå nation-

ell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård.  

I Socialstyrelsens modell för att ta fram nationella screeningprogram ingår att 

följa upp och utvärdera dessa. Projektet genomförs inom ramen för Socialsty-

relsens uppdrag att återkommande rapportera om läget och utvecklingen i 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten.  

 

Denna enkät är ett av flera sätt att samla in underlag till utvärderingen. Syftet 

med enkäten är att få en bild av screeningprogrammet för bröstcancer, scre-

ening med mammografi från 2014. Utvärderingen är en del av Socialstyrel-

sens strategiska inriktning med en nationell oberoende granskning och utvär-

dering av hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Resultatet kommer att 

presenteras i en rapport som publiceras i juni 2022.  

 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda 

screening för bröstcancer med röntgen/mammografi för kvinnor i åldern 40–

74 år med 18 - 24 månaders intervall. 

 

Alla svar är viktiga 

Det är frivilligt att besvara enkäten men ert svar är mycket viktigt för att re-

sultatet ska bli så täckande och användbart som möjligt.  

Vi ber er att besvara enkäten så snart som möjligt 
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Vänligen fyll i kontaktuppgifter.  

Vi behandlar ditt namn och andra kontaktuppgifter för att vid behov kunna ta kontakt om dina svar 

på enkäten behöver kompletteras. 

Regionalt cancercentrum:  Förifyllt 

Kontaktperson:  

Befattning:  

E-postadress  

Ett svarskvitto kommer att skickas till den e-postadress som anges här. 

För mer information om registrerades rättigheter klicka här. 

Har du frågor eller funderingar om personuppgiftsbehandling på Socialstyrelsen kan du kontakta 

dataskyddsombudet på dataskyddsombud@socialstyrelsen.se 

 

1. Har ni gjort några insatser under åren 2017–2021 för att öka deltagande till mammografi-

screening? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 

2. Har ni under åren 2017–2021 gjort satsningar på fortbildning inom radiologisk bröstdia-

gnostik till personal som arbetar med mammografiscreening? 

Med fortbildning avses minst en halvdagsutbildning. Fortbildningen ska vara kostnadsfri för perso-

nalen samt ske på betald arbetstid. 

Ja  

Nej  

Kommentar: 

mailto:dataskyddsombud@socialstyrelsen.se
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3. Har ni ett pågående arbete för att stödja regionernas kompetensförsörjning för mammo-

grafiscreening vad gäller tillgång till bröstradiologer och röntgensjuksköterskor? 

Enligt screeningprogrammet från 2014 råder det brist på läkare/bröstradiologer och mammografi-

sjuksköterskor/röntgensjuksköterskor i många regioner, vilket påverkar genomförbarheten. 

 Ja Nej 

Läkare/bröstradiologer   

Röntgensjuksköterskor   

Kommentar: 

4. På vilket sätt stödjer ni mammografienhet/-ers anslutning till det nationella kvalitetsre-

gistret för mammografi i er sjukvårdsregion? 

5. Har ni under åren 2017–2021 bedrivit, eller gett stöd till, forskning inom bröstdiagnostik? 

Ja  

Nej  

Om ja, ge gärna exempel: 

6. Har ni under åren 2017–2021 arbetat med att stödja regionens kunskapsstyrning av mam-

mografiscreening och radiologisk bröstdiagnostik? 

Ja  

Nej  

Om ja, ge gärna exempel: 

7. Har ni under åren 2017–2021 arbetat med att ta fram patientinformation inom området 

mammografiscreening eller radiologisk bröstdiagnostik? 

Ja  

Nej  

Om ja, ge gärna exempel: 
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8. Har ni under åren 2017–2021 gjort några insatser för en mer jämlik vård vad avser mam-

mografiscreening? 

Ja  

Nej  

Om ja, ge gärna exempel: 

 

9. Har ni ytterligare kommentarer om mammografiscreening i er sjukvårdsregion? 
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Enkät till Bröstcancerförbundet och 

bröstcancerföreningar 

Nationell utvärdering screeningprogram-

met för bröstcancer, screening med 

mammografi - till Bröstcancerförbundet 

och bröstcancerföreningar 
 

Socialstyrelsen tar fram nationella screeningprogram med syfte att nå nation-

ell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård. I 

Socialstyrelsens modell för att ta fram nationella screeningprogram ingår att 

följa upp och utvärdera dessa. Projektet genomförs inom ramen för Socialsty-

relsens uppdrag att återkommande rapportera om läget och utvecklingen i 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten.  

 

Denna enkät är ett av flera sätt att samla in underlag till utvärderingen. Ut-

värderingen är en del av Socialstyrelsens strategiska inriktning med en nat-

ionell oberoende granskning och utvärdering av hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. Resultatet kommer att presenteras i en rapport som publiceras 

i juni 2022.  

 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda 

screening för bröstcancer med röntgen för kvinnor i åldern 40–74 år med 18 - 

24 månaders intervall. 

 

Det är frivilligt att besvara enkäten men ert svar är mycket viktigt för att re-

sultatet ska bli så täckande och användbart som möjligt.  

Vi ber er att besvara enkäten så snart som möjligt. 
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Vänligen fyll i kontaktuppgifter.  

Vi behandlar ditt namn och andra kontaktuppgifter för att vid behov kunna ta kontakt om dina svar på 

enkäten behöver kompletteras. 

Kontaktperson:  

E-postadress  

Ett svarskvitto kommer att skickas till den e-postadress som anges här. 

För mer information om registrerades rättigheter klicka här. 

Har du frågor eller funderingar om personuppgiftsbehandling på Socialstyrelsen kan du kontakta data-

skyddsombudet på dataskyddsombud@socialstyrelsen.se 

1. Är det förbundets/föreningens bedömning att era medlemmar får nödvändig information i 

den nationella kallelsen till mammografiscreening? 

Ja, de allra flesta   

Nja, ungefär hälften  

Nej, bara en minoritet  

Det vet vi inte  

Kommentar: 

 

2. I vilken utsträckning känner förbundets/föreningens medlemmar till bilagan ”Frågor och 

svar” som innehåller kompletterade information om bröstcancer och screening? 

De allra flesta  

Runt hälften  

En minoritet  

Det vet vi inte  

Kommentar: 

mailto:dataskyddsombud@socialstyrelsen.se
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3. Är det förbundets/föreningens bedömning att era medlemmar som är osäkra inför deltagande 

i screening får tillräcklig information för ett ställningstagande om deltagande? 

Ja, de allra flesta   

Nja, ungefär hälften  

Nej, bara en minoritet  

Det vet vi inte  

Kommentar: 

4. I vilken utsträckning får förbundets/föreningens medlemmar en påminnelse till mammografi-

screening, till exempel några dagar innan den aktuella dagen? 

De allra flesta  

Runt hälften  

En minoritet  

Det vet vi inte  

Kommentar: 

5. Med vilket tidsintervall bedömer förbundet/föreningen att majoriteten av era medlemmar kal-

las till mammografiscreening? 

Ange för varje åldersintervall. 

 
Var 18:e  

månad 

Var 24:e  

månad 

Annat  

intervall 

Om annat intervall, 

ange vilket: 

Vet inte 

40 – 54 år    

 
 

55 – 59 år    

 
 

60 – 69 år    

 
 

70 – 74 år    

 
 

Kommentar: 
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6. Hur lång tid efter besöket bedömer förbundet/föreningen att majoriteten av era medlemmar 

får svar på resultat av mammografiscreening? 

Inom en vecka  

Inom två veckor  

Inom tre veckor  

Över tre veckor  

Det kan vi inte svara på  

Kommentarer: 

7. Hur lång tid efter avvikande resultat av mammografiscreening bedömer förbundet/föreningen 

att majoriteten av era medlemmar får en ny tid för kompletterande undersökning (ny röntgen, 

ultraljud och eventuellt vävnadsprov)? 

Inom en vecka  

Inom två veckor  

Inom tre veckor  

Över tre veckor  

Det kan vi inte svara på  

Kommentarer: 

8. I vilken utsträckning har förbundets/föreningens medlemmar möjlighet att delta i mammogra-

fiscreening via så kallade mobila enheter eller satellitverksamhet? 

De allra flesta  

Runt hälften  

En minoritet  

Det vet vi inte  

Finns inte i föreningens område 
 

Kommentar: 
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9. Här kan ni lämna ytterligare kommentarer om mammografiscreening. 

 

 

Tack för era svar!  
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