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Vem vill svara på så tråkiga inbjudningar som till 
mammografiscreening?  
Presentation av studie som genomförts på mammografin i Värmland, i 
samarbete med SKL.
Annette Andersson, Birgitta Andersson, Centralsjukhuset i Karlstad.  
Maria Prigorosky. Avd för vård och omsorg, SKL 
Annette.Andersson@liv.se

Inledning: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Det finns 
studier som visar att kvinnor som inte deltagit i mammografiscreening och drabbats av bröst-
cancer oftare avlider i sin sjuk-dom än kvinnor som deltagit i mammografi (Nationella riktlinjer 
bröstcancervård 2007). 

Studien har erhållit ekonomiskt stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i projektet 
”Tidig upptäckt” som är en del av överenskommelsen om den nationella cancerstrategin. SKL:s 
arbete har visat att inbjudningarna ser väldigt olika ut och någon utvärdering är inte tidigare 
gjord.

Syfte: En studie har genomförts i Värmland för att pröva om utformningen av och innehållet i 
inbjudan (kallelsen) till hälsokontroller med mammografi kan påverka deltagandet i kontrollerna. 

Metod: Två varianter av inbjudan användes, dels den vanliga inbjudan, dels en tudelad in-
bjudan med två ut-skick: först ett brev med informationsfolder, två veckor senare ett brev med 
tid för hälsokontroll. De kvinnor som kallades till hälsokontroll under en månads tid delades 
in i två grupper. En grupp fick den vanliga inbjudan och den andra gruppen fick den tudelade 
inbjudan. Deltagandet mättes för båda grupperna. Totalt ingick 2 975 kvinnor i studien. En 
enkät genomfördes samtidigt med båda grupperna kvinnor. Enkäterna kvoterades med målet 
att genomföra 400 nettointervjuer jämnt fördelade över de båda grupperna. Enkäterna delades 
således ut tills dess att 400 intervjuer nåtts.

Resultat: Under mätperioden var deltagandet mycket högt för båda grupperna, runt 90 pro-
cent. Det är därför svårt att med säkerhet säga om den tudelade inbjudan hade positiv effekt 
på deltagandet. Däremot uppfattades informationen som mycket tydligare med den tudelade 
inbjudan. Den faktor som allra mest påverkar om man kommer eller ej är dock om man tidigare 
gått på hälsokontrollerna. Under mätperioden deltog förhållandevis få förstagångsbesökare.

Slutsatser: Kommunikationen runt hälsokontrollerna kan utvecklas vidare. Den tudelade 
inbjudan ger bättre in-formation. Ett försök planeras i Värmland att använda den tudelade 
inbjudan till kvinnor som kallas till hälsokontroll för första gången.


