REGIONAL RUTIN Covid-19

Modifierad mammografiscreening - ordnad återgång till
ordinarie screeningprogram i VGR under covid-19-pandemin
Fastställd av ordförande för Regionalt programområde cancer (HS 2020–00257) 2020-08-11
Utarbetad av Regionalt Cancercentrum Väst (RCC V) i samarbete med processledare RCC V för
mammografiscreening

Syfte
Stöd för ordnad återgång till ordinarie program för mammografiscreening i Västra Götalandsregionen (VGR).
Denna rutin gäller fr.o.m. 2020-08-24 och ersätter tidigare ”Regional rutin - Modifierad
mammografiscreening i VGR under covid-19-pandemin”.

Bakgrund
Under covid-19-pandemin, från och med i slutet av april 2020, har modifierade rutiner för
mammografiscreening tillämpats i VGR.

Grupper som ska kallas till mammografiscreening vid återgång till ordinarie
screeningprogram
När ordinarie mammografiscreeningprogram återupptas ska följande grupper kallas till
undersökning:
•

•
•

Kvinnor 70 år och äldre där screeningundersökningen har skjutits upp på grund av
pandemin. För att inte kvinnor 70 år och äldre ska riskera att gå miste om sin sista
screeningundersökning på grund av att de passerat åldersgränsen för screening, 74 år, under
tiden som screeningen modifierats/varit pausad som en följd av Corona pandemin kan
åldersgränsen tillfälligt behöva höjas till 75 år. Detta gäller dock som längst under en
screeningomgång.
Kvinnor som har kallats till undersökning och själva har hört av sig med önskemål om att få
skjuta upp undersökningen till efter pandemin.
Kvinnor som har uteblivit, utan att lämna återbud, under pandemin, det vill säga sedan
2020-03-11.

Om kvinnan har varit på en klinisk mammografiundersökning som kan ersätta
mammografiscreening kan screeningundersökningen skjutas upp ett screeningintervall (med
nästa screeningundersökning 21 månader efter den kliniska mammografiundersökningen).

Intervall för screeningundersökningar
Vid återgång till normala rutiner för screeningen går screeningintervallet i VGR successivt tillbaka
till 21 månader som tidigare. Målet är att den fördröjning som har uppstått i screeningintervallet
under pandemin arbetas ikapp under kommande screeningomgång och att det faktiska
screeningintervallet är tillbaka på 21 månader senast år 2022. Principen är att de kvinnor som har
längst intervall så långt det är möjligt kallas först.

Hygienrutiner
Trots återgång till ordinarie mammografiscreeningprogram i VGR ska hygienrutiner i samband med
mammografiundersökningen fortsatt anpassas enligt rekommendationer från vårdhygien, tills
vårdhygien i VGR bedömer att en återgång till ordinarie basala hygienrutiner kan ske på ett säkert
sätt. Glesare bokning kan fortfarande vara aktuellt för att föreslagna hygienåtgärder praktiskt ska
hinna genomföras.

Giltig version är publicerad, ett utskrivet dokument är alltid en kopia

Sida 1 av 2

REGIONAL RUTIN Mammografiscreening - ordnad återgång till ordinarie
screeningprogram i VGR under covid-19-pandemin

Uppföljning
Uppföljning av mammografiscreeningen genomförs årligen av regional processägare.

Innehållsansvarig:
Maria Edegran, Överläkare mammografiavdelningen NU-sjukvården, Regional processägare
mammografiscreening

Regional rutin inom hälso- och sjukvård utarbetas på uppdrag. Rutin fastställs efter avstämning med berörda
bland regionens utförare, beställare och kunskapsorganisationen

