This is a letter with your colorectal cancer screening results. More information: www.colorectalscreening.fi

RESULTATET AV SCREENINGEN FÖR TARMCANCER
Det upptäcktes blod i ditt prov. För att klarlägga orsaken behövs närmare
undersökningar. Ta kontakt med sjukskötaren som tar hand om screeningärenden i din hemkommun för att boka tid.
Kontaktuppgifterna till sjukskötaren får du via screeninglaboratoriet
Fimlab: www.fimlab.fi/suolistoseulonta eller tfn (03) 311 74445.
BLOD I AVFÖRINGEN ÄR INTE LIKA MED CANCER
Även om man med hjälp av testet har hittat blod i ditt prov, betyder det inte att du har
tarmcancer eller dess förstadium. Det kan bero på andra faktorer också. För att klarlägga
orsaken behövs oftast en kolonoskopiundersökning. Till den här undersökningen kallas cirka
fyra personer av hundra som deltagit i screeningen. Största delen av dem får inte diagnosen
tarmcancer. För besöket debiteras normal besöksavgift.
UNDERSÖKNINGENS GÅNG
Kolonoskopi utförs med ett böjligt endoskop. I samband med kolonoskopiundersökningen
kan man ta biopsier och avlägsna förändringar i slemhinnan, dvs. polyper, som kan öka
utsattheten för cancer. Före undersökningen måste tarmen tömmas. Personalen på
undersökningsplatsen ger dig noggranna instruktioner om hur du ska förbereda dig.
Undersökningen tar cirka en halv timme och därefter får du fara hem.
Läkaren berättar om preliminära fynd i samband med kolonoskopiundersökningen.
Resultatet av biopsin får du per telefon eller brev inom en månad. Om man på basis av de
här undersökningarna misstänker cancer, får du en remiss till kirurgiska polikliniken.

?

MERA INFORMATION OM SCREENING OCH TARMCANCER
www.suolistoseulonta.fi
www.alltomcancer.fi

Screeninguppgifterna samlas i patientdokument som är sekretessbelagda. Adresskälla: Befolkningsdatasystem, Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata, PB 123, 00531 Helsingfors
SeuloSom 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.

