REGIONAL RUTIN Covid-19

Modifierad mammografiscreening i VGR under covid-19-pandemin

Fastställd av ordförande för Regionalt programområde Cancer (HS 2020–00257) 2020-04-24
Utarbetad av Regionalt Cancercentrum Väst (RCC V) i samarbete med processledare vid RCC V för
mammografiscreening

Syfte

Att under covid-19 pandemin fortsätta med mammografiscreening i VGR modifierat utifrån
rådande förhållanden. Modifierad mammografiscreening i VGR har tagit i beaktande smittorisk för
personer kallade till mammografiscreening och medarbetare som utför undersökningarna samt att
planera för återgång till ordinarie program för mammografiscreening i VGR efter covid-19pandemi.

Förändringar sedan föregående version
För fortsatt och modifierad mammografiscreening under pågående covid-19 pandemi gäller
följande:
1. Endast kvinnor fria från symptom på luftvägsinfektion/feber/covid-19 undersöks.
2. Enbart kvinnor under 70 år kallas till screeningen under covid-19 pandemin.
3. De kvinnor under 70 år som självvalt uteblir från mammografiscreening betraktas INTE som
”icke-deltagare” (med kallelse först nästa planerade undersökning om cirka två år). Dessa
kvinnor ska kallas vid återgång till ordinarie program för mammografi efter covid-19pandemi.
4. Det finns möjlighet att pausa screeningen lokalt beroende på personalbrist inom
mammografin (inklusive behov av omdisponering av denna personalgrupp till andra
arbetsuppgifter).
5. Mammografiscreening fortsätter under förutsättning att det finns kapacitet inom hela
vårdkedjan för behandling av kvinnor med screeningupptäckt bröstcancer med kirurgi,
strålbehandling och medicinsk behandling. Regelbunden avstämning behöver därför ske
lokalt av kirurger och onkologer med avseende på fortsatt och modifierad
mammografiscreening. Det är mycket viktigt att de kvinnor som diagnosticeras med
screeningupptäckt bröstcancer också kan erbjudas adekvat behandling.
6. Basala hygienrutiner skall fortsatt gälla vi mammografiscreening. Med basala hygienrutiner
avses vad som beskrivs i dokumentet som länkas till:
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/15016/V%C3%A5rdh
ygien%20-%20BASALA%20HYGIENRUTINER.pdf?a=false&guest=true.
Förutom basala hygienrutiner bör desinfektion ske av alla ytor som kvinnan varit i direkt
kontakt med i anslutning till undersökningen. Val av eventuellt ytterligare skyddsutrustning
överlåts att i detalj beslutas om av respektive enhets verksamhetschef. Glesare bokning kan
bli aktuellt att ske så att föreslagna hygienåtgärder ges praktisk möjlighet att genomföra.
7. VGR ändrar tillfälligt screeningintervallet enligt Socialstyrelsens rekommendationer och
tillämpar ett screeningintervall på 24 istället 21 månader.

Dokumentets giltighetsområde
Beslut i frågan om att tills vidare INTE pausa mammografiscreening i VGR gäller tills vidare. Nytt
ställningstagande till fortsatt och modifierad mammografiscreening i VGR sker vid behov. Detta
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sker dels mot bakgrund av utvecklingen av covid-19 pandemin och dels med avseende på
resurstillgång inom vårdkedjan som beskrivs i punkt 5. Dokumentet kommer att uppdateras vid
behov. Dokumentet är giltigt till dess det upphävs av Regionalt Cancercentrum Väst.

Uppföljning
Då återgång till ordinarie screeningprogram sker finns risker vid en längre tids paus avseende
svårigheter att komma i fas med ordinarie screeningintervall. Ett tänkbart scenario är att börja med
gruppen som beskrivs under punkt 3 och sedan i ordinarie turordning samt att försöka minimera
förlängning av intervallet till kommande screeningomgång. För kvinnorna ≥ 70 år (se punkt 2) finns
risk att de kan gå miste om sin sista screening på grund av att de passerar åldersgränsen under
covid-19-betingad modifiering av ordinarie screeningprogram. Det kan därför bli aktuellt att
tillfälligt höja åldersgränsen till 75 år för den grupp som kommer att bli berörd. Definitiv plan för
återgång till ordinarie mammografiscreening kommer att i detalj utformas i samråd mellan regional
processledare vid RCC Väst/programområde Cancer och mammografienheterna i VGR.

Övrigt

Mammografiverksamheten på vid självupptäckt knöl i bröstet är öppen för alla kvinnor oavsett
ålder.
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