This is an invitation letter for colorectal cancer screening. More information: www.colorectalscreening.fi
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För att kunna delta i screeningen behövs ett avföringsprov. Du tar
provet hemma med det bifogade testet enligt separata
anvisningar.

Näytteenottopäivä

TILL SCREENING FÖR TARMCANCER

SCREENINGTESTET ÄR AVGIFTSFRITT

?

VAD HANDLAR DET OM?
I år har du möjlighet att delta i screening för tarmcancer som din hemkommun erbjuder. Till
screeningen kallas alla 60–68-åriga män och kvinnor med två års mellanrum. Med hjälp av
screeningen strävar man efter att hitta tarmcancer i ett tidigt skede, då behandlingsresultaten
och prognosen är bättre.
HUR GÖR MAN DET?
Vid screening för tarmcancer letar man efter tecken på blod i avföringen. Provet tar du själv i
samband med ett toalettbesök enligt den bifogade anvisningen. Det finns inga läkemedel
eller sjukdomar som skulle hindra provtagningen. Provet skickas per post i det pappkuvert
som du fått med den här förpackningen till ett laboratorium där det ska undersökas.
Kallelsen gäller till slutet av året.
		
HUR FÅR JAG BESKED OM RESULTAT?
Du får besked om provresultatet med ett personligt brev inom en månad efter att provet
skickats tillbaka. Om det finns blod i provet, får du i samma brev också anvisningar för hur
du ska gå till väga för att klarlägga orsaken till det.

Välkommen till screening! Mera information: tarmscreening.fi
Screeninguppgifterna samlas i patientdokument som är sekretessbelagda. Adresskälla: Befolkningsdatasystem, Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata, PB 123, 00531 Helsingfors
Som screeninglaboratorium fungerar Fimlab Laboratoriot Oy. Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas hos Fimlab är deltagarens
hemkommun som beställt screeningen. Uppgifterna sparas både i laboratoriedatabasen och -registret hos Fimlab och persondatabasen hos PSHP
(Birkalands sjukvårdsdistrikt). Mera information om Fimlabs dataskyddspolicy finns på adressen www.fimlab.fi/tietosuoja.

VAD?
Tarmcancer omfattar både cancer i tjocktarmen och cancer i ändtarmen. Tarmcancer är
den tredje vanligaste cancersjukdomen i Finland: drygt 3000 personer insjuknar och över
1000 personer dör i tarmcancer varje år. Screening för tarmcancer strävar efter att
upptäcka tarmcancer i ett tidigt skede då den inte ännu förorsakar symtom. Syftet med
screeningen är att minska antalet dödsfall till följd av tarmcancern.
VARFÖR?
Tarmcancer utvecklas vanligtvis under en tidsperiod på flera år, när cellerna på tarmens
slemhinna sakta transformeras till elakartade celler. Ofta förorsakar sjukdomen inga
symtom i början. Symtomen kan också vara mycket diffusa. En tumör i tarmen kan i ett
tidigt utvecklingsskede blöda lite. Med hjälp av screeningtestet kan blod upptäckas i
avföringen innan det är möjligt att se det med bara ögat. På det här sättet kan sjukdomen
upptäckas i ett tidigt skede och behandlas innan den hinner framskrida långt.
FÖR VEM?
I år erbjuds screening för tarmcancer till alla som fyllt 60, 62, 64,66 och 68 år. I
fortsättningen utvidgas programmet till ett nationellt program där alla 60–74-åringar får
en kallelse till screening. Du får en kallelse med två års mellanrum. Screeningen är en del
av hälsovården i din hemkommun.
HUR?
Du tar screeningprovet själv hemma genom att stryka teststickan i avföringen.
Anvisningar till hur du tar provet finns på ett skilt papper. Provet ska skickas per post i ett
pappkuvert som finns med i paketet till ett screeninglaboratorium där det ska undersökas.
Postavgiften på returkuverten är betald. Testet kostar dig ingenting.
RESULTAT?
Screeninglaboratoriet undersöker provet och skickar dig ett brev med resultat
en månad efter att du returnerat testet. Hos största delen av deltagarna är
testresultatet normalt, dvs. det har inte funnits något blod i provet.
Hos cirka fyra personer av hundra är testresultatet positivt, dvs. det har funnits
tecken på blod i avföringen. Om man upptäcker blod i provet, blir du hänvisad
till tilläggsundersökningar. Oftast härstammar blodet från något annat än en
cancertumör. Det kan handla om hemorrojder, inflammationer i tarmen eller
godartade tumörer.
KÄNN IGEN SYMTOMEN
Eventuella symtom på tarmcancer är bl.a.
• en ny förändring i tarmens funktion (t.ex. ont i magen, förstoppning eller diarré)
• rektal blödning, blod i avföringen eller svart avföring
• anemi och trötthet eller oförklarlig viktnedgång.
Om symtomen fortsätter utan en klar orsak, ta kontakt med en läkare. Gör det även om
du nyligen har deltagit eller om du inom den närmaste framtiden ska delta i screening.
Det är ändå bra att komma ihåg att symtomen oftast inte beror på cancer.
Uppgifterna som anges i det här kallelsebrevet om screeningprogrammet är producerade av Finlands Cancerregister.
www.cancerregister.fi

