
Mammografia Norrbottenissa 
Norrbottenin alueen mammografiayksikössä harjoitetaan kliinistä toimintaa ja 
tehdään terveystarkastuksia. 

Kliinistä toimintaa harjoitetaan Sunderbyn sairaalassa Luulajassa. 

Terveystarkastukset (seulonnat), jotka on aikaisemmin suurelta osin tehty mobiiliyksiköissä, tehdään 
jatkossa Jällivaaran, Kalixin, Kiirunan, Piitimen ja (vuoden 2023 jälkeen) Sunderbyn sairaaloiden 
kiinteissä mammografiayksiköissä. Tarkemmat tiedot voi katsoa alempaa. Joissakin tapauksissa 
seulontaa mobiiliyksiköissä tarjotaan siirtymävaiheen aikana. 

Kaikki Norrbottenin 40 – 74-vuotiaat naiset saavat postitse kutsun terveystarkastukseen. Jos aika ei 
ole sopiva: lue alla oleva ajanvaihto- ja perumisohje. 

Verkkovaraus 
Voidaksesi varata tutkimusajan verkon kautta tarvitset BankID:n. Ota yhteyttä pankkiisi, jos sinulla ei 
ole sitä. 

Ensin sinun täytyy löytää ja lisätä vastaanotto verkkosivustolta 1177.se. Se käy kätevästi tietokoneen, 
kännykän tai tabletin verkkoselaimella, käyttämällä 1177 Vårdguidenin e-palveluja verkkosivustolla 
1177.se tai lataamalla 1177 Vårdguidenin sovellus. 

1177 Vårdguiden on verkkosivusto, jonne on koottu terveydenhoitoon liittyvää tietoa ja palveluja. 
Tietoa verkkosivustosta 1177.se englanniksi. 

• Kirjaudu sisään verkkosivustolle 1177.se BankID:llä. 
• Valitse Löydä ja lisää Mottagningar-otsikon (vastaanotot) alta. 
• Hae sanalla mammografi (tai vain mammo). 
• Valitse se vastaanotto, joka on mainittu kutsussa. 
• Valitse lisää vastaanotto, jolloin vastaanottosi tallentuu. 

Jos sisään kirjautuminen on vaikeaa, sen syynä voi olla muun muassa yksikkösi asetukset tai se, mitä 
verkkoselainta käytät. Tavoitat tukipalvelun puhelinnumerosta 0770-72 00 00 joka päivä klo 6.00-
22.00. 

Ajan peruminen tai vaihtaminen 

Ajan voi perua tai vaihtaa viimeistään 24 tuntia ennen suunniteltua tutkimusta. 

• Kirjaudu sisään verkkosivustolle 1177.se BankID:llä. 
• Valitse vastaanottosi (mammografia). 
• Peruaksesi ajan tai vaihtaaksesi sen klikkaa linkkiä Ajan peruminen/vaihtaminen heti. 
• Sinulle varattu aika näytetään. 
• Valitse, haluatko perua ajan vai vaihtaa sen ja noudata ohjeita, kunnes saat 

vahvistuksen ajan perumisesta tai vaihtamisesta. 

Ajan vaihtaminen jollekin toiselle mammografiapaikkakunnalle on mahdollista. 

Jos perut tai vaihdat ajan myöhemmin, pyydämme ottamaan yhteyttä puhelimitse 0920-28 28 42. 
Ilmoitat puhelinnumerosi ja saat ajan, jolloin sinulle soitetaan. 
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Erityiset tarpeet 
Ota yhteyttä meihin, jos sinulla on jokin toimintarajoite, tarvitset tulkin tai imetät tai olet raskaana. 
Ilmoita myös, jos olet käynyt mammografiassa kuuden viime kuukauden aikana tai molemmat rintasi 
on leikattu pois. 

Kiinteät mammografiayksiköt ovat näissä sairaaloissa 
• Kiirunan sairaala – Tänne kutsutaan Kiirunan kunnassa asuvat. Siirtymävaiheen aikana 

keväällä 2022 sinut kutsutaan mobiiliyksikköön. Lue huolella kutsusi nähdäksesi, tehdäänkö 
seulontatutkimus mobiiliyksikössä vai kiinteässä yksikössä. 

• Jällivaaran sairaala – Tänne kutsutaan Jällivaaran, Jokkmokin ja Pajalan kunnissa asuvat. 
• Kalixin sairaala – Tänne kutsutaan Kalixin, Överkalixin, Övertorneån ja Haaparannan 

kunnissa asuvat. Siirtymävaiheen aikana keväällä 2022 sinut kutsutaan mobiiliyksikköön. 
• Piitimen sairaala – Tänne kutsutaan Piitimen, Arjeplogin, Arvidsjaurin ja Älvsbyn kunnissa 

asuvat. 
• Sunderbyn sairaala – Tänne kutsutaan Luulajan ja Bodenin kunnissa asuvat, suunnitelman 

mukaan keväästä 2023 alkaen. Siihen saakka terveystarkastukset tehdään jatkossa 
siirtymävaiheen aikana Luulajassa Stadsvikenin terveyskeskuksessa ja Bodenissa sinne 
paikoitetussa mobiilissa mammografiayksikössä. 

Muut kielet 
Tietoa mammografiasta ja mammografiaseulonnasta on verkkosivustolla 1177.se monella eri kielellä. 

Suomenkieliseen käännökseen 
Other languages 

Mammografiasta selkoruotsiksi 

Covid-19 
Onko sinulla vilustumisoireita, kuumetta, hengitysvaikeuksia tai yskää? Soita meille sen sijaan, että 
soittaisit neuvontaan ja peruisit ajan soittamalla numeroon 0920-282842 tai peruisit ajan 1177 
Vårdguidenin e-palvelujen kautta verkkosivustolla 1177.se. 

Covid-19-tartunnanvaaran vuoksi pyydämme sinua saapumaan vain vähän ennen sinulle varattua 
aikaa. Se on erityisen tärkeää mobiilissa mammografiayksikössä käytäessä, koska odotushuoneessa 
on rajoitetusti tilaa ja voit joutua odottamaan ulkona. 

Tietoa mammografiayksiköstä 
Norrbottenin alueen mammografiayksikössä harjoitetaan kliinistä toimintaa ja tehdään 
terveystarkastuksia. 

40-74-vuotiaat naiset kutsutaan terveystarkastukseen Jällivaaran, Kalixin, Kiirunan, Piitimen ja 
Sunderbyn sairaaloihin. Siirtymävaiheen aikana terveystarkastukset tehdään Luulajassa jatkossa 
Stadsvikenin terveyskeskuksessa ja Bodenissa sinne paikoitetussa mobiilissa mammografiayksikössä. 

Kliinistä toimintaa harjoitetaan Sunderbyn sairaalassa Luulajassa. Siellä tutkitaan ne, jotka saavat 
uuden kutsun seulonnan jälkeen, ja myös ne, joilla on oireita rinnoissa ja joiden lääkäri on tehnyt 
lähetteen tai ottanut yhteyttä meihin.
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Jos sinulle tulee vaivoja tai tunnet kyhmyn, voit ottaa yhteyttä meihin mammografiayksikön 
henkilökuntaan saadaksesi neuvontaa, puhelin 0920–28 28 42. 

Vältä hajusteiden, tuoksuvien ihovoiteiden ja vastaavien käyttöä käynnin edellä. 

Toistaiseksi kehotamme sinua käyttämään suusuojainta terveydenhuoltokäynneillä. Suosittelemme 
myös, että saavut vain vähän ennen sinulle varattua aikaa. 
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