
Mammografi-
mottagningen

Mammografi är en röntgenundersökning av brösten. På 
Capio S:t Görans sjukhus finns två 
mammografimottagningar där olika undersökningar av 
brösten utförs.
Vid undersökningen trycks bröstet samman en kort 
stund då röntgenbilden tas. Undersökningen granskas 
därefter av röntgenläkare. Utöver mammografi utför vi 
även ultraljud och MR på brösten vid behov.

Bröstcancer som upptäcks tidigt har bättre 
förutsättningar att behandlas framgångsrikt. 
Mammografimottagningen har en stor och betydande 
roll i bröstcancerflödet. Det största flödet inom 
Bröstcentrum är de kvinnor som kommer via 
mammografihälsokontrollen. På enstaka procent av 
dessa genomförda hälsokontroller hittas förändringar 
som behöver utredas. År 2022 återkallades 2,76% av 53 
000 hälsokontroller för vidare utredning.
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Mammografimottagningen undersöker patienter inom följande flöden:

Kliniska mammografier
Mammografi är förstahandsvalet vid 
utredning av kliniska fynd i bröstet. Klinisk 
mammografi kallas även den 
mammografiundersökning som kvinnor blir 
kallade till om man har funnit något på 
mammografihälsokontrollen. Utöver 
mammografi undersöks patienten även med 
ultraljud samt genomför en biopsi vid 
behov.

Hälsokontroller
Mammografiska hälsokontroller är en metod 
för att tidigt upptäcka bröstcancer. 
Hälsokontroller med mammografi erbjuds 
alla kvinnor mellan 40 och 74 år enligt ett 
regionalt program. Kvinnan kallas 
regelbundet till dessa kontroller med ett 
tidsintervall på ca 24 månader. 
Hälsokontrollen är kostnadsfri.



Verksamhetsbild
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Mammografimottagningen i siffror
år 2022

Patientens röst

Trevlig, lugn och glad personal. 
”53 000

Utförda hälsokontroller

13 000
Utförda kliniska mammografier

Kvalitetsindikatorer                              Mål 2022              Utfall 2022        Utfall 2021       Utfall 2020

Remisser som ingår i standardiserat vårdförlopp för bröstcancer

Hälsokontroll intervall för kvinnor 40-74 år

Utförda hälsokontroller- återkallad för kompletterad bildtagning

Utförda hälsokontroller- återkallad för vidare utredning
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Ännu bättre 
under 2023
Under 2023 kommer kliniken att ha extra fokus på:
• Fortsatt köavkortning gällande hälsokontrollerna.

• Korta väntetiderna ytterligare för kliniska mammografier.

• Införande av Screen Trust CAD

Utöver det kontinuerliga förbättringsarbete har kliniken fokuserat på att:

• Köavkortning för hälsokontrollerna. Mammografimottagningen stängde 
verksamheten för hälsokontrollerna under en period 2020, en 
omställning till följd av Covid-19. Detta har lett till ökade väntetider som 
mottagningen strukturerat arbetar med för att kvinnorna skall kallas 
inom korrekt tidsintervall.

• Korta väntetiderna till kliniska mammografier.
• Screen Trust CAD, en klinisk studie, där undersöks hur bland annat AI 

självständigt kan granska undersökningar.

Vårt fokus 
under 2022
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