SCREENING FÖR TARMCANCER I DIN HEMKOMMUN
Screening för tarmcancer minskar dödligheten i tarmcancer. Dessutom är det lättare att behandla en cancer som
man upptäckt i ett tidigt skede. Det innebär också mindre mänskligt lidande. Av dessa skäl rekommenderar EU
screening för tarmcancer.
I Finland inleddes ett nytt screeningprogram för tarmcancer år 2019. Senare utvidgas screeningen till ett
nationellt program där alla 60–74-åringar får en screeningkallelse vartannat år.
Social- och hälsoministeriet understöder programmet. Finlands Cancerregister utför forskning kring
screeningens effekter.
VARFÖR FÅR DU EN KALLELSE TILL SCREENINGEN?
Din hemkommun är i år bland de första som erbjuder sina invånare screening för tarmcancer. Under åren 2021–
2022 får kvinnor och män i åldrarna 60, 62, 64, 66 och 68 år en kallelse till screeningen. Därför har även du fått
den bifogade kallelsen och screeningtestet. Det är frivilligt att delta i screeningen.
FÖRHANDSUPPGIFTER
Med det här brevet skickar vi dig en frågeblankett för att få förhandsuppgifter som är viktiga för screeningen. De
här uppgifterna kan t.ex. användas för att kontrollera screeningfrekvensen eller för att ordna
tilläggsundersökningar. Vi hoppas att du svarar på frågorna och returnerar den bifogade blanketten tillsammans
med screeningtestet. Det är inte nödvändigt att svara på frågorna för att kunna delta i screeningen. Det är viktigt
att du deltar i screeningen även om du inte vill svara på frågorna.
Tack för samarbetet!
Nea Malila,
direktör, Finlands Cancerregister

VI BERÄTTAR GÄRNA MERA
Om du har frågor angående provtagningen eller provets returnering, kan du kontakta
Fimlab Laboratoriot Oy:s kundtjänst tfn. +358 3 311 74445 vardagar kl. 8-16.

www.tarmscreening.fi

Brevet fortsätter på baksidan

SYFTET MED BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA
Uppgifter som samlas i samband med Finlands Cancerregisters forskningsprojekt,
”Suolistosyövän seulonnan käynnistys ja arviointi”, sparas i cancerregistret. Med hjälp av
uppgifterna utvärderas genomförandet av screeningprogrammet och screeningens inverkan på
dödligheten i tarmcancer. På basis av uppgifterna strävar man efter att förbättra screeningens
effekt, t.ex. genom att utgående från olika bakgrundsfaktorer målinrikta screeningen eller de
fortsatta undersökningarna. Med hjälp av uppgifterna strävar man efter att utveckla en screening
som fungerar så bra som möjligt!
UPPGIFTER SOM SAMLAS OCH DERAS HANTERING
I Finlands Cancerregister samlas det uppgifter som gäller kallelsen till screeningen, deltagandet,
resultatet av screeningtestet, tilläggsundersökningarna och de förhandsuppgifter som du lämnat.
Alla uppgifter sparas skyddade i cancerregistret under hela forskningsarbetet. Efter att
screeningen för tarmcancer etablerat sig som ett nationellt program blir de en del av
screeningregistret.
Uppgifterna kan användas och överlämnas endast för statistiska eller vetenskapliga ändamål
med vederbörliga tillstånd. Resultaten presenteras alltid på ett sådant sätt att ingen kan få reda
på enskilda deltagares svar. Screeninguppgifterna kan kombineras med uppgifter från
Befolkningsregistercentralen och Statistikcentralen på basis av forskningstillstånd. Rätten att
behandla dina personuppgifter baserar sig på Finlands lag och EU:s dataskyddsförordning där
allmännyttig vetenskaplig forskning och statistik definieras.
Du får ta del av dataskyddsanmälan som gäller på adressen www.syoparekisteri.fi/seulonta/
suolistosyovan-seulonta.
DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att få veta huruvida dina personuppgifter används i forskningen och vilka av dina
personuppgifter som behandlas. Om du så vill, kan du också be en kopia av de personavgifter
som behandlas.
Det är frivilligt att delta i screeningen och att lämna förhandsuppgifter. Du kan också delta i
screeningen utan att lämna förhandsuppgifter. Alla uppgifter är sekretessbelagda och hanteras
strikt konfidentiellt. Deltagandet i screeningen eller de förhandsuppgifter som du lämnat
påverkar inte de hälsotjänster du får. Uppgifterna används inte vid automatiskt beslutsfattande
eller profilering.

