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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige inbjuds alla kvinnor i åldern 40 till 74 år regelbundet till mammografi som 

hälsokontroll. Undersökningen är frivillig och syftet är att minska dödligheten i bröstcancer. För att 

kvinnor ska kunna fatta ett välgrundat beslut om att medverka vid mammografi som hälsokontroll 

eller inte, bör informationen vara relevant och sanningsenlig. Evidensbaserad information som 

beskriver både för- och nackdelar med mammografi som hälsokontroll är därför av stor vikt. 

Syftet: Syftet med denna studie var att undersöka innehållet i den information som skickas till 

kvinnor i Sverige i samband med kallelsen till mammografi som hälsokontroll. 

Metod: Studien var av deskriptiv design med en kvantitativ och kvalitativ ansats. Kallelser som 

skickas till kvinnor inför sin mammografi som hälsokontroll, samlades in från alla 

mammografimottagningarna i Sverige som bedriver mammografi som hälsokontroll. 

Resultat: Studien visade tydligt att de allra flesta kallelser som skickas till kvinnor i Sverige inför 

mammografi som hälsokontroll saknade information som beskriver både för- och nackdelar med 

mammografiscreening. De flesta kvinnor i Sverige får allmän information och till viss del 

information som betonar fördelarna med mammografiscreening. Beträffande nackdelar med 

mammografi som hälsokontroll saknades den informationen i de allra flesta kallelser. 

Slutsats: De flesta kvinnorna i Sverige får inte relevant evidensbaserad information inför sin 

mammografi som hälsokontroll.  

Nyckelord: bröstcancer, hälsokontroll, kvinnor, mammografi                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: In Sweden, all women aged 40 to 74 are regularly invited to mammography as health 

check. The survey is voluntary and is intended to reduce mortality from breast cancer. In order for 

women to be able to make a well-founded decision on whether to participate in mammography as 

health check or not, the information should be relevant and truthful. Evidence-based information, 

describing both the pros and cons of mammography as health check, is therefore of great 

importance. 

Aim: The aim of this study was to examine the content of the information sent to women in Sweden 

in connection with the invitation to mammography as health check. 

Method: The study was of descriptive design with a quantitative and qualitative approach. Notices 

sent to women for their mammography as health check, were collected from all mammography 

clinics in Sweden engaged in mammography as health check. 

Results: The study clearly showed that the vast majority, of summonses sent to women in Sweden 

prior mammography as health check, is missing information describing both the pros and cons of 

mammography screening. Most women in Sweden receive general information and some 

information that emphasizes the benefits of mammography screening. Regarding cons of 

mammography as health check, that information was missing in the vast majority of callings. 

Conclusion: Most of the women in Sweden may not receive relevant evidence-based information 

before their mammography as health check. 

Keywords: breast cancer, health control, women, mammograms  
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BAKGRUND 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i västvärlden och ökar dessutom 

(Bergh et al., 2007; Socialstyrelsen, 2007). I Sverige avlider en kvinna i bröstcancer var sjätte 

timme. Under de sex timmarna diagnostiseras ytterligare fem kvinnor med bröstcancer (Hall, 2012).  

Sjukdomen behandlas bäst i tidigt stadium, då ännu inga symtom har gett sig till känna. Om 

tumören kommit till det stadium att den går att känna med händerna har den i 40 procent av fallen 

spridit sig till lymfkörtlarna, vilket försvårar behandlingen. Sjukvården inriktar sig därför på att 

hitta bröstcancer hos kvinnor som upplever sig som friska men som har en begynnande bröstcancer 

(Socialstyrelsen, 2007). Till skillnad från många andra cancerformer är bröstcancer vanlig redan i 

50 till 60-årsåldern men förekommer även hos kvinnor som är yngre än så. Av alla kvinnor som får 

en bröstcancerdiagnos är cirka 80 procent över 50 år. Samtidigt som bröstcancer blir vanligare, ökar 

chansen att överleva sjukdomen. Att allt fler kan botas anses framförallt bero på förbättrade 

behandlingar samt mammografikontrollerna som gör att bröstcancer upptäcks tidigare. Ungefär 

hälften av alla fall av bröstcancer upptäcks vid mammografi som hälsokontroll (Cancerfonden, 

2012). 

En negativ effekt av mammografikontrollerna är dock att det finns en risk för överdiagnostik. En 

del av den cancern som hittas via mammografiscreeningen är sådan cancer som växer långsamt och 

som aldrig skulle ha krävt behandling (Institutet för hälsa och välfärd, 2014). För ett fåtal kvinnor 

kan det innebära att hela eller delar av bröstet opereras bort, trots att cancern aldrig skulle ha gett 

symtom under deras återstående livstid (Forbes & Ramirez, 2014; Mathieu et al., 2010; 

Socialstyrelsen, in press). En annan effekt av överdiagnostik är att sedan mammografi som 

hälsokontroll infördes har en ökning av antalet diagnostiserade fall av förstadium till bröstcancer, 

Ductal Carcinoma In Situ (DCIS), skett. Dessa förändringar ses som mikroförkalkningar och syns 

väl på mammografi. Det är inte klarlagt hur många fall av DCIS som skulle ha utvecklats till cancer 

om de lämnats obehandlade. Eftersom det inte går att skilja mellan de farliga och de ofarliga 

cellförändringarna och cancerformerna måste alla behandlas (Bergh et al., 2007; Det Nordiske 

Cochrane center, 2012; Socialstyrelsen, in press). Överdiagnostik kan därmed leda till en ökning av 

onödig kirurgi, kemoterapi och strålbehandling. Detta kan för den drabbade kvinnan vara väldigt 

emotionellt och psykiskt påfrestande (Det Nordiske Cochrane center, 2012; Forbes & Ramirez, 

2014; Gummersbach et al., 2009; Hersch et al., 2013). 
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Bröstcancer hittas ibland mellan hälsoundersökningarna och dessa fynd kallas för intervallcancer. 

Ungefär vart tredje fall av bröstcancer hos kvinnor i screeningålder är intervallcancer (Institutet för 

hälsa och välfärd, 2014). Orsaken kan vara att tumören är snabbväxande eller att den inte har 

upptäckts på tidigare mammografibilder (Det Nordiske Cochrane center, 2012; Institutet för hälsa 

och välfärd, 2014). Ungefär 10 procent av alla cancertumörer syns inte på mammografibilderna 

(Cancerfonden, 2012).  

Ibland kan även misstänkta förändringar ses i brösten i samband med mammografi som 

hälsokontroll, som vid närmare undersökning inte visar sig vara cancer. Dessa falskt positiva 

förändringar är betydligt fler än de som visar sig vara bröstcancer (Agt, Fracheboud, Steen & 

Koning, 2012; Det Nordiske Cochrane center, 2012). 

Mammografi som hälsokontroll 

Syftet med en screening är att ställa diagnos i ett tidigt skede, redan innan sjukdomen börjat ge 

symtom. Metoden bör ha hög känslighet och träffsäkerhet vilket gör det möjligt att upptäcka 

sjukdom när sådan finns och tillförlitligt kunna utesluta sjukdom hos personer som är friska. Det 

måste finnas tillgång till effektiv behandling och uppföljning för de personer som drabbas av 

sjukdomen. Metoden måste vara kostnadseffektiv vilket innefattar diagnostik, behandling, 

deltagarnas uppoffringar samt fysiskt och psykiskt obehag (Bergh et al., 2007; Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 1996; World Health Organization [WHO], 2014). Screening med 

mammografi som hälsokontroll görs för att minska dödligheten i bröstcancer (Almog, Hagoel, 

Tamir, Barnett & Rennert, 2008; Institutet för hälsa och välfärd, 2014; Madadi, Zhang, Kim Yeary 

& Henderson, 2014; Tabár et al., 2011). 

I slutet av 1960-talet startades ett försök på Gävle sjukhus för att undersöka kvinnors bröst med 

hjälp av röntgen. Målet var att upptäcka bröstcancer på ett tidigt stadium. Ett problem var de allt för 

höga stråldoserna. En röntgenläkare, Bengt Lundgren, upptäckte att det gick att ta en så kallad 

snedbild och på så sett behövdes endast en bild, därigenom minskades stråldosen. Den sneda bilden 

ingår idag i rutinen vid mammografiundersökningar världen över (Landstinget Gävleborg, 2013). I 

Sverige startade mammografi som hälsokontroll 1986 och sedan 1997 erbjuds dessa hälsokontroller 

av samtliga landsting (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010). Nyttan med mammografi som 

hälsokontroll har diskuteras sedan 1960 - talet. Tekniken har förbättrats mycket genom åren (Zapka 

et al., 2006). Digitalisering av mammografibilderna har gjort att kvaliteten är bättre än tidigare 
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metoder (Socialstyrelsen, in press). Detta har lett till att många länder världen över har etablerat 

nationella och regionala screeningsprogram (Tabár et al., 2011; Zapka et al., 2006). 

Hälsokontrollerna gör det möjligt att upptäcka bröstcancer 1,7 år tidigare innan kvinnan själv kan 

känna den (Madadi et al., 2014). 

Deltagarfrekvensen i det svenska screeningsprogrammet ligger mellan 69 och 87 procent. Generellt 

är deltagandet lägre i storstäderna jämfört med landsbygden (Statens kommuner och landsting 

[SKL], 2013). Skillnaden beror främst på psykosociala, socioekonomiska och etniska faktorer 

(Lagerlund, Sontrop & Zackrisson, 2014). Det svenska screeningsprogrammet mammografi sänker 

dödligheten i bröstcancer med cirka 25 procent (Socialstyrelsen, in press, Tabár et al., 2011). 

Mammografiundersökningen 

Röntgenstrålning är en elektromagnetisk strålning med våglängder på 0,001 till 50 nanometer. All 

röntgenstrålning innebär en risk för patienten eftersom den kan ge upphov till bestående skador på 

cellerna i kroppen. Vårdpersonal som arbetar med strålning måste ha tillräckliga kunskaper för att 

kunna utföra undersökningar och behandlingar på ett strålsäkert sätt (Strålsäkerhetsmyndigheten, 

2011). En mammografiundersökning ger mycket låga stråldoser, cirka 0,1 milli sievert. Även vid 

regelbundet återkommande mammografiundersökningar är risken att drabbas av skador, på grund 

av strålningen, liten (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010). 

Den speciella röntgenapparat som används är gjord för att kunna ge detaljrika bilder av 

bröstvävnaden med hjälp av röntgenstrålning.  Ett bröst i taget läggs på en digital röntgenplatta. En 

annan skiva pressas ned mot bröstet. Medan bröstet kläms ihop får kvinnan hålla upp armen och stå 

helt stilla. En till tre bilder per bröst tas vid en mammografi som hälsokontroll (Cancerfonden, 

2012). Bildtagningen går snabbt och hela undersökningen utförs på några minuter. Bröstet pressas 

ihop för att minska rörelseoskärpan och för att göra vävnadsstrukturen mer urskiljbar (Institutet för 

hälsa och välfärd, 2014). När bröstet blir utplattat får röntgenstrålarna en kortare väg genom bröstet, 

vilket minskar den redan låga stråldosen (Unilabs, 2012). Undersökningen går snabbt, men trots det 

upplever många kvinnor det som smärtsamt och obehagligt (Bairati, Turcotte, Doray, Belleau & 

Grégoire, 2014; Det Nordiske Cochrane center, 2012; Institutet för hälsa och välfärd, 2014; 

Webster & Austoker, 2006). Efter att bildtagningen är utförd bedömer två radiologer 

mammografibilderna, var för sig. Denna dubbelgranskning ökar tillförlitligheten med 10 till 15 

procent. Om avvikelser hittas på mammografibilderna eller om cancer inte kan uteslutas kallas 
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kvinnan tillbaka för fortsatta undersökningar (Institutet för hälsa och välfärd, 2014). Den 

psykologiska pressen medan kvinnan väntar på svaret på sin mammografi som hälsokontroll kan 

upplevas som svår för många kvinnor (Det Nordiske Cochrane center, 2012). 

Kvinnor som är gravida kan genomföra mammografi, eftersom livmodern inte befinner sig inom det 

primära strålfältet. Den spridda strålningen är av sådan karaktär att fostret inte tar skada. Bröstens 

karaktär ändras dock under graviditet och amning, vilket gör att den diagnostiska säkerheten 

försämras. Det kan göra det svårt och att hitta och utesluta bröstcancer. Vid graviditet kan det därför 

vara lämpligt att överväga att senarelägga undersökningen (Socialstyrelsen, 2014). 

Röntgensjuksköterskans roll 

All omvårdnad bör ha som syfte att ge god vård. Vården och behandlingen skall så långt som 

möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Hälso- och sjukvården skall arbeta för att 

förebygga ohälsa (Svensk författningssamling [SFS], 1982: 763). 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori är en behovsteori. Den beskriver att i de situationer där 

patienten, på grund av bristande kunskap, vilja och kraft inte är i stånd att själv tillgodose 

grundläggande mänskliga behov och hälsofrämjande åtgärder ska sjuksköterskan träda in och hjälpa 

patienten med detta. Sjuksköterskans roll är att hjälpa sjuka och friska individer att uppnå god hälsa 

och tillfrisknande, eller en fridfull död där så är oundvikligt. Förutom detta har sjuksköterskan 

också ansvar att hjälpa patienten att genomföra de medicinska åtgärder som krävs för att patienten 

ska uppnå hälsa. Det är viktigt att sjuksköterskan i sitt dagliga möte med patienter betraktar varje 

patienten som en unik, aktiv och självständig individ. Sjuksköterskan måste dock vara medveten om 

sin begränsade förmåga att sätta sig in i patientens behov och upplevelser (Kirkevold, 2000). 

Röntgensjuksköterskans värdegrund vilar på en humanistisk människosyn med omsorg och respekt 

för vårdtagarens autonomi, integritet, värdighet och rättvisa. Dessa fyra principer skall vara ett stöd 

för röntgensjuksköterskan vid etiska resonemang och beslut i sitt dagliga arbete. Vid mammografi 

som hälsokontroll ansvar röntgensjuksköterskan för att ge information och utföra 

mammografiundersökningen. Det är viktigt att kvinnans integritet och värdighet skyddas och 

respekteras. Röntgensjuksköterskan skapar trygghet och uppmärksammar kvinnans upplevelser på 

ett respektfullt och empatiskt sätt i samband med undersökningen. Detta för att det ska bli ett så bra 

undersökningsresultat som möjligt (Svensk förening för röntgensjuksköterskor [SFR], 2012).  

Röntgensjuksköterskans omvårdnad i samband med mammografiundersökningen spelar en stor roll 

i hur kvinnan upplever sin mammografi som hälsokontroll. Kvinnor som upplever att de fått en bra 
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omvårdnad vid sitt besök, väljer att i stor utsträckning fortsätta medverka vid kommande 

mammografi som hälsokontroll (Almog et al., 2008; Bairati et al., 2014; Chiarelli et al., 2010). 

Informationens betydelse vid mammografi som hälsokontroll 

Informationen om bröstcancerscreeningen är i många länder vag. En orsak kan vara att en detaljerad 

information, som beskriver för- och nackdelar, kanske kan avskräcka kvinnor att medverka i det 

rekommenderade screeningsprogrammet (Gummerbach, Schmitten, Abholz, Wegscheider & 

Pentzek, 2013; Hersch et al., 2013; Zapka et al., 2006). Studier har dock visat att kvinnor vill ha 

både en övergripande information om hur undersökningen går till samt information om för- och 

nackdelar med mammografi som hälsokontroll (Hersch et al., 2013; Mathieu et al., 2010; 

Nekhlyudov, Li & Fletcher, 2005; Waller, Douglas, Whitaker & Wardle, 2013). Fördelarna med 

mammografi finns ofta beskrivna i inbjudan till hälsokontroll, däremot saknas information 

angående överdiagnostik, falskt positiva fynd samt intervallcancer i många kallelser. 

Överdiagnostiken beskrivs som den mest betydande och förödande bieffekten av 

mammografiscreeningen (Gummersbach et al., 2009; Hersch et al., 2013). Flera studier har 

dokumenterat att kvinnornas kunskaper om bröstcancerscreening är varierande och ibland felaktig. 

Många kvinnor tror att mammografi som hälsokontroll förebygger och förhindrar bröstcancer vilket 

kan leda till en falsk trygghet för kvinnan (Forbes & Ramirez, 2014; Webster & Austoker, 2006).  

Under senare år har ett stort internationellt intresse växt fram angående informationen till kvinnor, 

som belyser både för- och nackdelar med mammografi som hälsokontroll (Geller et al., 2007). För 

att kvinnor ska kunna fatta ett välgrundat beslut om medverkan i mammografi som hälsokontroll, 

måste både positiva och negativa effekter finnas med i den information de får (Agt et al., 2012; Det 

Nordiske Cochrane center, 2012; Forbes & Ramirez, 2014; Webster & Austoker, 2006). Sjukvården 

har en etisk skyldighet att informera kvinnor sanningsenligt och begripligt inför deras 

mammografiundersökning (Gummerbash et al., 2013; Webster & Austoker, 2007). 

Problemformulering 

I Sverige inbjuds alla kvinnor mellan 40 och 74 år till mammografi som hälsokontroll vartannat år. 

Hälsokontrollerna erbjuds för att minska dödligheten i bröstcancer (Socialstyrelsen in press; Tabár 

et al., 2011). Tidigare studier i västvärlden har visat att informationen till kvinnor, inför 

mammografi som hälsokontroll, många gånger är bristfällig. För att kunna fatta ett välgrundat 

beslut om att gå på mammografi som hälsokontroll eller inte, bör alla kvinnor få evidensbaserad 

relevant information. Den skriftliga informationen är av stor vikt för god kommunikation mellan 
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kvinnan och personalen och därmed för god omvårdnad (Welch & Passow, 2014). Det finns inga 

studier i Sverige angående vilken information kvinnor får i samband med sin inbjudan till 

mammografi som hälsokontroll. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka innehållet i den information som skickas till kvinnor i 

Sverige i samband med kallelse till mammografi som hälsokontroll. 

Frågeställningar 

Får kvinnor i Sverige i samband med att de inbjuds till mammografi som hälsokontroll information 

om: 

1. Att regelbunden mammografi som hälsokontroll minskar dödligheten i bröstcancer? 

2. Att det finns möjlighet att upptäcka förstadium till bröstcancer med mammografi som 

hälsokontroll? 

3. Att intervallcancer förekommer? 

4. Att falskt positiva förändringar förekommer? 

5. Hur presenteras denna information i informationsmaterialet? 

 

METOD 

Design  

En explorativ studie med en kvantitativ och kvalitativ ansats (Ejlertsson, 2012; Malterud, 2009). 

Urval 

Inklusionskriterier var mammografimottagningar i Sverige som bedriver mammografi som 

hälsokontroll. Det gjordes en totalundersökning av dessa mottagningar (Ejlertsson, 2012). Antalet 

mottagningar som inkluderades i studien var 71 stycken. Av dessa mammografimottagningar 

bedrevs 33 i landstingets/regionens regi och 38 var i privat regi och har i uppdrag av 

landstinget/regionen att driva mammografi som hälsokontroll. 
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Datainsamlingsmetod 

De data som samlades in från de olika mammografimottagningarna, är den information som skickas 

till kvinnor i samband med inbjudan till mammografi som hälsokontroll.  

Tillvägagångssätt 

De landstings-/regionägda mammografimottagningarna som finns i respektive län identifierades via 

Vårdguiden1177 och ringdes upp. Frågan ställdes om de önskade få informationen angående 

studien via e-post eller om de föredrog att informationsbrevet (Bilaga 1) skickades via fax. De allra 

flesta svarade att de föredrog att få informationen via e-post. I samband med att 

mammografimottagningarna kontaktades angående studien, framkom att inom de flesta landsting 

hade flera mottagningar gemensam tidsbokning för mammografi som hälsokontroll. Inbjudan var då 

densamma för samtliga mammografimottagningar i länet. Endast ett fåtal av de privata 

mottagningarna fanns angivna under Vårdguiden1177.  Dessa mammografimottagningar drevs av 

företaget Unilabs. Vid kontakt med Unilabs framkom att all privat mammografi som hälsokontroll i 

Sverige drivs av företaget. De har i uppdrag av landstingen/regionerna att bedriva mammografi som 

hälsokontroll i de län som saknar landstings-/regionägda mammografimottagningar. Vid samtalet 

framgick även att Unilabs hade en gemensam kallelse till mammografi som hälsokontroll. Detta 

ledde till att endast 21 brev med information om studien, behövdes skickas ut för att samla in alla 

kallelser som skickas till kvinnor i Sverige i samband med inbjudan till mammografi som 

hälsokontroll. Under en vecka i februari 2014, skickades informationsbrevet till Unilabs och 

samtliga landstings-/regionägda mammografimottagningar i Sverige som bedriver mammografi 

som hälsokontroll. De tillfrågade uppmanades att maila eller faxa tillbaka all skriftlig information 

som kvinnor får i samband med inbjudan till mammografi som hälsokontroll. Deras svar önskades 

snarast. Efter två veckor skickades en påminnelse till de mammografimottagningar som inte skickat 

information. Påminnelsen resulterade i att svar inkom från samtliga, tillfrågade 

mammografimottagningar. 

Etiska överväganden 

Även de som inte forskar med människor har också anledning att tänka över frågor kring etik. Det 

är oetiskt att avstå från att bedriva forskning kring faktorer som kan förbättra människors hälsa och 

livsvillkor, undanröja fördomar eller höja människors medvetenhet om hur de på ett rikare sätt kan 

utnyttja sina egna resurser (CODEX, 2013). 
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Grundläggande är att forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt för 

människovärdet och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid skall beaktas vid 

etikprövningen. Studier som genomförs på grund- eller avancerad nivå vid universitet och 

högskolor behöver inte genomgå forskningsetisk granskning av etisk kommitté (SFS, 2003: 460). 

I informationsbrevet framgick att deltagandet i studien var frivilligt. Deltagarna garanterades 

konfidentialitet, vilket innebär att inga uppgifter skulle kunna kopplas till en enskild 

mammografimottagning (CODEX, 2013). 

Bearbetning och dataanalys 

Innan analysen påbörjades numrerades de insamlade kallelserna, från 1 till 21. 

Först gjordes en kvantitativ analys av materialet. Informationen granskades utifrån fyra 

frågeställningar. Fanns information om följande: 

1. Att regelbunden mammografi som hälsokontroll minskar dödligheten i bröstcancer? 

2. Att det finns möjlighet att upptäcka förstadium till bröstcancer med mammografi som 

hälsokontroll? 

3. Att intervallcancer förekommer? 

4. Att falskt positiva förändringar förekommer? 

I Socialstyrelsens (in press) kommande rekommendation om screening för bröstcancer beskrivs 

dessa fyra punkter som en viktig del i informationen som bör finnas med i inbjudan till 

mammografi som hälsokontroll. Svaren delades upp i Ja eller Nej. Resultatet av insamlad data 

sammanställdes i tabell och text. 

Därefter gjordes en kvalitativ innehållsanalysanalys på de kallelser som innehöll information som 

svarade på de fyra frågeställningarna. Detta för att se eventuella skillnader och likheter i 

textmaterialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Resultatet av den kvalitativa 

innehållsanalysen redovisades i löpande text. 

Då det framkom att få kallelser innehöll svar på de frågeställningar som var studiens syfte togs ett 

beslut att fortsätta analysera all information i kallelserna kvalitativt och kvantitativt. Detta för att se 

vilken information kvinnor får i samband med inbjudan till mammografi som hälsokontroll. En 
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systematisk genomgång av materialet rad för rad utfördes för att identifiera meningsbärande 

enheter. All text, förutom tid och plats, skrevs ner ordagrant (Bilaga 2).  

Samtidigt som de meningsbärande enheterna identifierades i texterna så systematiserades de, så 

kallad kodning (Malterud, 2009).  

”Det är materialet som ger oss nya begrepp och kategorier som vi kan använda för att 

klassificera fenomen som hittills inte har varit exakt avgränsade. Vi kan tänka oss att 

uppgiften är att göra nya etiketter till en byrå där vi senare ska sortera in saker från ett 

stökigt rum. Vi utgår från egenskaper som kännetecknar de olika sakerna när vi kommer 

fram till nya namn och etiketter. Vi formulerar definitioner och kriterier för innehållet i de 

olika lådorna utgående från vår beskrivning och analys av sakerna”. (Malterud, 2009, 

s.172-173). 

Analysen utgick från kallelse 1 och meningarna kodades med olika färgmarkeringar, beroende på 

textens innehåll. Texten i de övriga kallelserna färgkodades därefter på samma sätt. Om nytt 

informationsinnehåll hittades i någon kallelse markerades texten med en ny färg.  Därefter 

sorterades koderna och gruppnamn skapades, vilka namngavs utifrån innehållet i informationen. 

Grupper som innehöll liknande information från minst fem olika kallelser fördes in i en matris. 

Antalet grupper som fördes in i matrisen var 10 stycken. När de gemensamma informationskoderna 

hade sorterats systematiskt återstod ytterligare meningar som endast förekom i enstaka kallelser. 

Dessa meningar skrevs ner på ett separat papper och analyserades. 

Matris 1. Exempel på hur informationen från de olika kallelserna sorterades in i matrisen. 

Grupp Kallelse nr 14 Kallelse nr 19 

1. Tidig upptäckt Mammografi görs för att tidigt hitta förändringar som kan vara 

bröstcancer. Ungefär två tredjedelar av all bröstcancer som 

upptäcks i Sverige hittas vid screening. Om bröstcancer hittas 

tidigt är chansen mycket stor att du blir botad. 

Möjligheten att upptäcka brösttumörer i tidigt skede är god. 

Detta ökar utsikterna för ett gynnsamt behandlingsresultat. 

2. Regelbundenhet Alla kvinnor i Sverige i åldern 40- 74 år kallas regelbundet till 

mammografi. Socialstyrelsen rekommenderar att du går varje 

gång du får en kallelse. 

Landsting erbjuder alla kvinnor mellan 40-74 år 

röntgenundersökning av brösten vartannat år. Den viktigaste 

fördelen med upprepad mammografiscreening är sänkt 

bröstcancerdödlighet. 

3. Vanligaste cancer Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer bland kvinnor i 

Sverige. 

  

4. Kontakt vid särskilda Kontakta oss om du har funktionshinder eller om du behöver   
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behov mer tid för din undersökning. 

5. Frivillighet Mammografin är frivillig. Deltagandet är självfallet frivilligt.  

6. Mer information Vill du veta mer? www.1177.se/mammografi. Andra 

språk/Other languages: www.1177.se/mammografi. 

  

7. Remissen giltighetstid   Om du avbokar undersökning så kan du boka en ny tid vid 

senare tillfälle. 

8. Tidsåtgång för 

undersökning 

Röntgen tar cirka 5 minuter Besöket tar cirka en halvtimme 

9. Sekretess och 

datalagring 

Dina uppgifter sparas i ett så kallat kvalitetsregister för 

utvecklingsarbete. Alla personuppgifter är skyddade enligt 

offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Vill du inte att dina 

uppgifter sparas säg då till i samband med undersökningen. 

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet rapporteras dina 

screeninguppgifter till ett regionalt kvalitetsregister. 

10. Svaret på 

mammografin 

Svaret skickar vi hem till dig med brev när läkarna har tittat på 

röntgenbilderna. 

Vid normal mammografibild har vi valt att inte höra av oss. 

 

Grupperna organiserades i matrisen för att underlätta analysfasen. Detta för att visuellt visa var de 

olika informationsbitarna hörde hemma. Matrisen skrevs ut i pappersformat och de olika 

kolumnerna klipptes isär. Därefter klipptes de olika informationsbitarna i kolumnen isär. Svaren 

inom gruppen sorterades därefter i olika högar beroende på svarets innehåll. Detta för att se 

skillnader och likheter i textmaterialet i respektive kolumn. Resultatet av den kvalitativa analysen, 

av informationen som kvinnor i Sverige får i samband med sin mammografi som hälsokontroll, 

presenterades därefter i löpande text. 

 

RESULTAT 

Av de 21 utskickade informationsbreven till mammografimottagningarna, valde samtliga 

mottagningar att återsända den information som kvinnor får i samband med inbjudan till 

mammografi som hälsokontroll. Detta innebär en svarsfrekvens på 100 procent. 

 

 



11 

 

Analys av informationsmaterialet utifrån de fyra frågeställningarna 

Tabell 1. Förekomst av information utifrån de fyra frågeställningarna 

 

I två av kallelserna hittades likvärdig information om att regelbundna mammografier minskar 

dödligheten i bröstcancer. Kallelserna visade att kvinnorna inbjuds till mammografi som 

hälsokontroll med två års mellanrum. Den största fördelen med regelbunden mammografiscreening 

är att de flesta kvinnor överlever sin bröstcancer.  

”Landstinget erbjuder alla kvinnor mellan 40 till 74 år röntgenundersökning av brösten 

vartannat år. Den viktigaste fördelen med upprepad mammografiscreening är sänkt 

bröstcancerdödlighet” (kallelse 19). 

Informationen om möjligheten att se förstadium till bröstcancer, återfanns endast i en av kallelserna. 

Informationen i kallelsen beskrev att det finns en risk för överdiagnostik då bröstcancer och DCIS 

kan upptäckas väldigt tidigt med mammografi som hälsokontroll. Ingen vet om dessa tidiga 

förändringar skulle leda till besvär för kvinnan under resten av hennes livstid, om de lämnades 

obehandlade. 

”Det finns en liten möjlighet för överdiagnostik och med det avses upptäckt av cancer eller 

förstadium till cancer som obehandlat inte skulle ge kvinnan symtom under hennes livstid.” 

(kallelse 19).  

 

Förekomst av information Antal (Frekvens) 

Ja 

Antal(Frekvens) 

         Nej 

1. Att regelbunden mammografi som hälsokontroll minskar 

dödligheten i bröstcancer? 

2 (9,5 %) 19 (90,5%) 

2. Att det finns möjlighet att upptäcka förstadium till 

bröstcancer med mammografi som hälsokontroll? 

1 (4,8 %) 20 (95,2 %) 

3. Att intervallcancer förekommer? 1 (4,8 %) 20 (95,2 %) 

4. Att falskt positiva förändringar förekommer? 2 (9,5 %) 19 (90,5 %) 
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I en kallelse fanns information om intervallcancer.  Där framkom att det finns ingen 

undersökningsmetod som är 100 procent säker. En del tumörer går inte att se på 

mammografibilderna. Bröstcancertumörer kan även vara snabbväxande och utvecklas mellan två 

screeningstillfällen. Om kvinnan själv upptäcker en knöl mellan två mammografiundersökningar 

uppmanas hon att uppsöka sin läkare.  

”Ingen metod kan upptäcka alla tumörer. Mammografi är inget undantag i detta avseende. 

Om du själv känner en knuta i bröstet även om du nyligen varit på mammografi uppsök då 

din läkare.” (kallelse 19).  

I två kallelser hittades liknande information om falskt positiva resultat. Kvinnorna informerades att 

ibland räcker inte bildmaterialet till för att kunna bedöma och utesluta bröstcancer. Kvinnan kallas 

då tillbaka för mer bildtagning och eventuell provtagning. 

”Vid enstaka tillfällen behöver undersökningen kompletteras för säkrare bedömning och i 

så fall blir du återkallad för ytterligare bildtagning.” (kallelse 16). 

Kallelse nummer 19 hade information som svarade på alla fyra frågeställningarna. 

Kvantitativ och kvalitativ analys av övrig information i kallelserna  

Alla kallelser hade tydlig information om tid och plats samt vart kvinnan skulle vända sig om hon 

behövde ändra sin tid. 

Tidig upptäckt 

I 20 av kallelserna framgick att mammografi ökar möjligheten att upptäcka bröstcancer tidigt. 

Informationen om att en tidig diagnos bidrar till ett bra behandlingsresultat fanns i 15 av dessa 

kallelser. I en av kallelserna fanns även information om att ungefär två tredjedelar av all bröstcancer 

som upptäcks i Sverige hittas vid screening. 

”Mammografi görs för att tidigt hitta förändringar som kan vara bröstcancer. Ungefär två 

tredjedelar av all bröstcancer som upptäcks i Sverige hittas vid screening. Om bröstcancer 

hittas tidigt är chansen mycket stor att du blir botad.” (kallelse 14).  

En kallelse saknade helt information om att mammografi som hälsokontroll syftar till en tidig 

upptäckt av bröstcancer. 
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Regelbundenhet 

I 17 kallelser fanns information att kvinnor kallas regelbundet på mammografi. I två av dessa fanns 

informationen om att regelbunden mammografi som hälsokontroll minskar dödligheten i 

bröstcancer. I ytterligare tre av de 17 kallelserna informerades kvinnorna om att regelbunden 

mammografiscreening ökar möjligheten att hitta tidiga förändringar. Förklaringarna var liknande i 

dessa kallelser 

”Regelbunden undersökning med mammografi ökar möjligheten att upptäcka förändringar 

tidigt.” (kallelse 16) 

Information om att det är viktigt att gå på mammografi som hälsokontroll regelbundet och varför 

det är viktigt saknades helt i fyra kallelser. 

Vanligaste cancer 

Information om att bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor fanns i fem av 

kallelserna. Informationen var liknande i dessa kallelser. 

”Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor.” (kallelse 11). 

Kontakt vid särskilda behov 

Uppmaningen om att kontakta mammografimottagningen angående om kvinnan var gravid, 

ammade, var rullstolsburen eller hade gjort mammografi de senaste sex månader, förekom i olika 

utsträckning i 12 av kallelserna. I en kallelse fanns information om att kvinnan skulle höra av sig 

före mammografin om hon vårdats/behandlats på sjukhus utomlands under det senaste halvåret. I 

två av kallelserna uppmanades kvinnan att höra av sig om hon hade behov av tolk i samband med 

mammografi som hälsokontroll. 

Frivillighet 

I 14 av kallelserna återfanns information om att undersökningen är frivillig. En kallelse hade även 

en rekommendation från mammografimottagningen att kvinnan bör delta i den frivilliga 

mammografi som hälsokontroll. 

”Vi rekommenderar dig därför att delta i denna frivilliga undersökning.” (kallelse 5). 
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En annan kallelse innehöll rekommendation från Socialstyrelsen.  

”Socialstyrelsen rekommenderar att du går varje gång du får en kallelse. Mammografin är 

frivillig.” (kallelse 14).  

Ett fåtal kvinnor blev därmed både informerade om och rekommenderade att gå på, den frivilliga 

mammografiundersökningen. 

Mer information  

Om kvinnan ville ha mer information om mammografi som hälsokontroll fanns hänvisning till 

Vårdguiden1177 i 11 av kallelserna. I fem av dessa stod det på engelska att informationen även 

finns på andra språk. En kallelse hade hänvisning till Socialstyrelsens hemsida för mer information 

om mammografi som hälsokontroll. I tre kallelser informerades kvinnan att hon kunde ringa till 

mammografimottagningen om mer information önskades. Uppgifter om var kvinnan kunde hitta 

information om mammografi som hälsokontroll saknades i nio av kallelserna. 

Remissens giltighetstid 

I fem kallelser informerades kvinnan att undersökningen var möjlig att omboka. Remissens 

giltighetstid varierade mellan två till tre månader.  

”Denna kallelse är ombokningsbar i två månader, därefter hänvisas du till din 

hälsocentral.” (kallelse 8) 

I 16 kallelser fanns ingen information om hur länge det är möjligt för kvinnan att boka om sitt 

besök. 

Tidsåtgång för undersökningen 

Information angående hur lång tid mammografiundersökningen/besöket tar fanns i 12 av 

kallelserna. Kvinnorna informerades att hela mottagningsbesöket tar cirka 30 minuter. 

Informationen var liknande i dessa kallelser. Det som skiljde sig åt var att i ett par kallelser 

informerades kvinnorna även om att själva röntgenundersökningen tar 5 minuter att genomföra.  

Sekretess och datalagring 

Information om att alla personuppgifter är skyddade enligt datalagens, personuppgiftslagens och 

sekretesslagens bestämmelser återfanns i 15 av kallelserna. I fyra av dessa fanns även information 
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om att resultatet av hälsoundersökningarna med mammografi databehandlas. Det innebär att 

uppgifterna sparas i ett kvalitetsregister för utvecklingsarbete och utvärderas för att kunna följa 

effekterna av att hälsoundersökningarna genomförs. 

”Alla uppgifter är skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen samt 

personuppgiftslagen. Resultatet av hälsoundersökning med mammografi databehandlas och 

utvärderas för att kunna följa effekten av att hälsoundersökningar genomförs.” (kallelse 1). 

 De övriga sex kallelser saknade information om hur patientdata behandlas och sparas. 

Svaret på mammografin 

I 15 av kallelserna fanns en angivelse om hur länge kvinnan skulle få vänta på svaret. 

Tidsangivelsen om när svaret skickas hem var liknande i dessa kallelser. 

”Svaret på undersökningen får du skriftligt inom 2 veckor.” (kallelse 7). 

En kallelse stack ut och skiljde sig mot övriga. Om mammografibilden var normal skickades inget 

svar till kvinnan.  

”Vid normal mammografibild har vi valt att inte höra av oss.” (kallelse 19).  

Övriga fem saknade information om när, var och hur kvinnan får svar på sin mammografi som 

hälsokontroll. 

Information som endast förekom i enstaka kallelser 

I fem kallelser fanns information som kan vara av vikt för kvinnan inför hennes val att medverka 

eller inte vid mammografi som hälsokontroll.  

En kallelse innehöll information om att tidiga förändringar inte känns i brösten. Dessa förändringar 

kan upptäckas med hjälp av mammografiscreening. 

”Små förändringar i brösten känns inte utanpå. Det är därför viktigt att du går på 

mammografi.” (kallelse 14).  

I två kallelser fanns information till kvinnan om hur hälsokontrollen går till samt att kvinnan kan 

uppleva obehag när bröstet komprimeras vid bildtagningen. Informationen var liknande i de två 

kallelserna.  
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”Före bilderna tas ställer sköterskan några frågor och ser efter om du har några 

hudförändringar som kan bli synliga på bilderna. Vid undersökningen pressas bröstet några 

sekunder mellan två plattor för att få bra röntgenbilder. Några kvinnor kan uppleva ett 

övergående obehag av kompressionen. Det tas bilder i två vinklar av vardera bröst.” 

(kallelse 19). 

I en kallelse informeras kvinnan att, om bröstcancer inte kan uteslutas på de rutinmässiga 

mammografibilderna, kallas hon tillbaka för kompletterande undersökning. Väntetiden innan 

undersökningen är gjord och bilderna bedömda kan upplevas som jobbig för många kvinnor. 

”Att delta i screening kan orsaka oro och ängslan i samband med undersökningen. Särskilt 

när det behövs kompletterande undersökningar vet vi att kvinnor kan uppleva starkt ökad 

oro under väntetiden.” (kallelse 19). 

Angående stråldosen vid mammografi som hälsokontroll fanns informationen i en kallelse. Kvinnan 

informeras att strålningen vid mammografiundersökningen inte leder till att kvinnan drabbas av 

cancer. 

”En mammografiundersökning ger en mycket låg stråldos. Enligt 

strålsäkerhetsmyndigheten är risken att drabbas av bröstcancer på grund av 

röntgenstrålning mycket liten, även vid regelbundet återkommande 

mammografiundersökningar.” (kallelse 19). 

Två kallelser hade information till ammande kvinnor. 

”Om du ammar försök att amma barnet så nära undersökningstiden som möjligt.” (kallelse 

15). 

”Om du är gravid, ammar eller har ammat de senaste 4 månaderna bör du vänta med 

undersökningen.” (kallelse 17). 

Uppmaningarna till kvinnorna ser olika ut. I den ena kallelsen uppmanas kvinnan att brösten ska 

tömmas på mjölk inför mammografiundersökningen. I den andra uppmanas kvinnan att hon ska 

vänta med undersökningen. Kvinnor som ammar får olika besked om när 

mammografiundersökningen bör göras.  

I en kallelse fanns information riktad till hörselskadade kvinnor att det gick bra att lämna 

meddelande via sms till mammografimottagningen. 
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DISKUSSION 

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka innehållet i den information som skickas till 

kvinnor i Sverige i samband med inbjudan till mammografi som hälsokontroll. Detta för att ta reda 

på om kvinnorna får information om både för- och nackdelar med mammografiscreening. Det var 

fyra informationsområden som framförallt var intressanta att undersöka om de fanns med i 

kallelserna. 1) Regelbunden mammografi som hälsokontroll minskar dödligheten i bröstcancer, 2) 

att det finns möjlighet att upptäcka förstadium till bröstcancer, 3) att intervallcancer förekommer 

och slutligen, 4) att falskt positiva förändringar förekommer. Syftet var även att ta reda på hur 

svaren på de fyra frågeställningarna var presenterade i kallelseinformationen. I Socialstyrelsens (in 

press) kommande rekommendation om screening för bröstcancer beskrivs dessa fyra punkter som 

en viktig del i informationen som bör finnas med i inbjudan till mammografi som hälsokontroll. 

Studien visade tydligt att de flesta kallelser som skickas till kvinnor i Sverige inför hälsokontrollen 

saknar information som beskriver både för- och nackdelar med mammografiscreening. Då endast ett 

fåtal kallelser hade information som svarade på studiens frågeställningar, togs ett beslut att 

undersöka vilken information kvinnor i Sverige får i samband med inbjudan till mammografi som 

hälsokontroll. Resultatet av analysen visade att kvinnor får en hel del allmän information och 

information som till viss del betonar fördelarna med mammografiscreening i samband med 

inbjudan till hälsokontrollen. 

Resultatdiskussion 

Det står i hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982: 763) att vård och behandling skall, så långt det är 

möjligt, utformas och genomföras i samråd med patienten. Sjukvården har skyldighet att upplysa 

patienten sanningsenligt. Med tanke på det som står i hälso- och sjukvårdslagen var det 

anmärkningsvärt att evidensbaserad informationen uteslöts i många kallelser.  En bristfällig 

information kan innebära att kvinnor gör ett val, om att medverka eller inte, på fel grunder. 

Resultatet är dock inte så förvånande med tanke på att tidigare studier har visat att informationen 

inför bröstcancerscreeningen är vag i många länder (Gummerbach et al., 2013; Hersch et al., 2013; 

Zapka et al., 2006).  Ord som överdiagnostik, intervallcancer och att bröst opereras i onödan kan 

vara svårt att förklara på ett bra sätt, utan att för den delen skrämma kvinnor. Enligt Hersch med 

medarbetare (2013), Mathieu med medarbetare (2010), Nekhlyudov med medarbetare (2005) och 

Waller med medarbetare (2013) vill många kvinnor ha en övergripande information om hur 



18 

 

undersökningen går till samt information om för- och nackdelar med mammografi som 

hälsokontroll. 

Vid mammografi som hälsokontroll ansvarar röntgensjuksköterskan för att ge information om och 

utföra mammografiundersökningen. Röntgensjuksköterskan strävar efter att skapa trygghet för 

kvinnan på ett respektfullt och empatiskt sätt (SFR, 2012). Om kvinnan har fått evidensbaserad, 

relevant information inför sin hälsokontroll kan röntgensjuksköterskan fokusera på att besvara 

eventuella frågor samt utföra undersökningen lugnt och metodiskt, vilket leder till god omvårdnad. 

Information är av stor vikt då ett flertal studier har påvisat samband mellan god omvårdnad vid 

undersökningstillfället och kvinnans vilja att fortsätta medverka vid kommande mammografi som 

hälsokontroll (Almog et al., 2008; Bairati et al., 2014; Chiarelli et al., 2010). 

Regelbunden mammografi som hälsokontroll minskar dödligheten i bröstcancer 

Studien visade att endast två av 21 kallelser hade information om att regelbunden mammografi 

minskar dödligheten i bröstcancer. Många kvinnor i Sverige får därmed inte information att 

regelbundna mammografier som hälsokontroll leder till minskad dödlighet i bröstcancer. 

I många av kallelserna framgick att mammografi ökar möjligheten att upptäcka bröstcancer tidigt 

och att en tidig diagnos bidrar till ett bra behandlingsresultat. Dessa kallelser saknade däremot 

informationen om vikten av att mammografi som hälsokontroll bör göras regelbundet för att 

upptäcka tidiga förändringar. Enligt en studie av Madadi med medarbetare (2014) gör de 

regelbundna hälsokontrollerna att bröstcancer kan upptäckas 1,7 år tidigare innan kvinnan själv 

upptäcker den. Just vikten av att gå regelbundet på mammografikontrollerna är viktig information 

till kvinnan inför mammografiscreeningen. Information om detta kan leda till att kvinnan blir mer 

angelägen att gå regelbundet på hälsokontrollerna. Det svenska screeningsprogrammet mammografi 

sänker dödligheten i bröstcancer med cirka 25 procent (Socialstyrelsen, in press, Tabár et al., 2011).  

Detta kan betraktas som huvudsyftet med mammografi som hälsokontroll.  

Det finns möjlighet att upptäcka förstadium till bröstcancer 

Resultatet av studien visade att få kvinnor informerades om att det är möjligt att hitta tidiga 

förändringar som kan vara ett förstadium till bröstcancer. Informationen fanns endast i en kallelse 

av alla 21. I och med att bröstcancer kan diagnostiseras tidigt ökar möjligheterna till lindrigare 

behandling för den drabbade kvinnan. En tidig diagnos kan för många kvinnor innebära att inte hela 

bröstet behöver avlägsnas och risken för spridning till lymfkörtlarna i armhålan minskar.  
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En nackdel med att förändringar kan upptäckas väldigt tidigt är att ingen vet hur många fall av 

DCIS, som skulle utveckla sig till cancer om det lämnats obehandlade. Flera studier har beskrivit att 

eftersom det inte alltid går att skilja mellan de farliga och ofarliga cellförändringarna så måste alla 

behandlas (Bergh et al., 2007; Det Nordiske Cochrane center, 2012; Socialstyrelsen, in press). För 

ett fåtal kvinnor kan det leda till att hela eller delar av bröstet opereras bort, trots att cancern aldrig 

skulle ha gett symtom under kvinnans återstående livstid (Forbes & Ramirez, 2014; Mathieu et al., 

2010; Socialstyrelsen, in press). 

Att informera om att bröstcancer kan diagnostiseras tidigt och att det ibland kan leda till 

överdiagnostik kan vara svårt. Informationen måste vara begriplig och samtidigt får den inte 

avskräcka kvinnor att delta i mammografi som hälsokontroll. Det är dock viktigt att informationen 

når kvinnorna. 

Intervallcancer förekommer  

Endast i en kallelse fanns information om intervallcancer. Kvinnan uppmanades att uppsöka sin 

läkare om hon själv känner en knöl i sitt bröst även om hon nyss varit på mammografi. 

Cancerfonden (2012) informerar i sin skrift att ungefär 10 procent av alla cancertumörer inte syns 

på mammografibilderna. Bröstcancer kan därför missas vid bedömningen av mammografibilderna. 

Bröstcancer kan även vara snabbväxande, vilket kan leda till att kvinnan själv hittar en knöl i 

bröstet mellan två screeningstillfällen (Det Nordiske Cochrane center, 2012; Institutet för hälsa och 

välfärd, 2014). Med tanke på att vart tredje fall av bröstcancer diagnostiseras mellan två 

screeningtillfällen är det viktigt att kvinnor får information om detta. Det finns en risk att om en 

kvinna som nyligen varit på mammografi och själv hittar en knöl, nonchalerar den i tron om att hon 

är frisk i sina bröst. Information om att alla tumörer inte syns på mammografibilderna samt att 

tumörer kan vara snabbväxande är därför av stor vikt för alla kvinnor.  

Falskt positiva förändringar förekommer 

Studien visade att informationen kring falskt positiva resultat uteslöts i kallelserna i stor 

utsträckning. Endast i två kallelser hittades information om att vid minsta tveksamhet där sjukdom 

inte kan uteslutas återkallas kvinnan för utredning. Tidigare studier har visat att de falskt positiva 

förändringarna är betydligt fler än de som visar sig vara bröstcancer (Agt et al., 2012; Det Nordiske 

Cochrane center, 2012). 
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 En nackdel med mammografiscreening är just dessa misstankar om avvikelse som senare visar sig 

vara godartade. Kompletterande undersökningarna och väntan på besked kan därmed orsaka oro i 

onödan för kvinnan. Information om detta är av stor vikt då kvinnan kan uppfatta sig som sjuk 

innan hon fått svar på de kompletterande bilderna och eventuella prover. Röntgensjuksköterskans 

förmåga att kunna möta kvinnans oro och samtidigt skapa trygghet är av stor vikt vid dessa 

kompletterande undersökningar. Många kvinnor kan ha ett stort behov av både tröst och 

information. Det är därför viktigt att röntgensjuksköterskan har goda kunskaper i omvårdnad och 

kan verka på ett professionellt sätt.  

Övrig information som framkom i kallelserna  

Få kallelser hade information om att bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. I en 

av kallelserna fanns information om att ungefär två tredjedelar av all bröstcancer som upptäcks i 

Sverige hittas vid screening. Detta är värdefull information som visar hur vanlig bröstcancer är och 

hur betydelsefull mammografiscreeningen är. 

En kallelse hade information om att små förändringar i brösten inte känns utanpå. Informationen är 

viktig då det kan finnas cancer i bröstet trots att den inte går att känna. Kvinnan kan invaggas i en 

falsk trygghet om hon tror att hon är frisk bara för att hon inte känner någon knöl.  

Hur en mammografi som hälsokontroll går till beskrevs endast i ett par kallelser. Det kan vara av 

stort värde, framförallt för de kvinnor som inte tidigare har gjort någon mammografiundersökning 

att få den informationen. 

Information om stråldosen i samband med mammografi som hälsokontroll hittades i en kallelse. Att 

det finns risker att utsätta sig för strålning är allmänt känt. En mammografiundersökning ger en 

mycket låg stråldos (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010). Kvinnor som tidigare kanske har valt att 

hoppa över mammografikontrollen, på grund rädsla för röntgenstrålning, kanske väljer att gå på 

hälsokontrollen om de informeras att stråldosen är väldigt låg. 

Informationen angående mammografi på gravida eller ammande kvinnor är olika i kallelserna. 

Kvinnor som ammar får olika besked om när mammografiundersökningen bör göras. Bröstens 

karaktär ändras under graviditet och amning och detta kan försvåra diagnostiken. Socialstyrelsen 

(2014) informerar att det därför kan vara lämpligt att överväga att senarelägga undersökningen. 

Tydliga nationella riktlinjer om vad som gäller vid graviditet och amning kan vara av stort värde. 
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Om kvinnan vill ha mer information om hälsokontrollerna har ungefär hälften av kallelserna 

hänvisning till Vårdguiden1177. Det är bra att det finns en hänvisning om var det finns mer 

information att söka, då utrymmet för information i kallelserna alltid kommer att ha vissa 

begränsningar. Att ha hänvisning till en bra internet sida som beskriver både för- och nackdelat är 

av stor vikt. Endast ett fåtal kallelser hade information om detta på engelska, med hänvisning att 

information fanns på andra språk. Att information erbjuds på fler språk kan vara viktigt för kvinnor 

som inte har svenska som modersmål  

Information riktad till hörselskadade kvinnor hittades i en kallelse. Om kvinnan önskade lämna 

meddelande av något slag gick det bra att göra det via sms till mammografimottagningen. Att kunna 

använda fler kommunikationssätt underlättar kommunikationen mellan kvinnan och 

röntgensjuksköterskan, vilket i slutändan leder till god omvårdnad. 

En kallelse hade information om att kvinnan skulle höra av sig före mammografin om hon 

vårdats/behandlats på sjukhus utomlands under det senaste halvåret. Multiresistenta bakterier ökar 

påtagligt i hela världen och de är motståndskraftiga mot ett flertal antibiotika vilket gör dem svåra 

att behandla (Vårdhandboken, 2013). Med tanke på denna ökning av multiresistenta bakterier i 

världen kan detta vara en aspekt på information som kanske bör finnas med i kommande kallelser. 

Angående svaret på mammografiundersökningen informeras två tredjedelar av kvinnorna att de får 

det inom två till tre veckor. En kallelse hade information att de inte skickade ut något svar om 

mammografibilden tolkades som normal. Många kvinnor önskar nog ett utskrivet svar i sin hand, 

som ett kvitto, att brösten är friska. 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes en kvantitativ och kvalitativ explorativ 

design. Som datainsamlingsmetod valdes att göra en insamling av kallelseinformation som kvinnor 

får inför sin mammografi som hälsokontroll. Metoden passade väl ihop med studiens syfte och 

frågeställningar. Då resultatet på studien visade att endast en kallelse innehöll information som 

svarade på frågeställningarna, togs beslutet att analysera kallelserna vidare. Detta för att se vilken 

information kvinnor i Sverige får inför sin mammografi som hälsokontroll. Malterud (2009) 

beskriver detta steg, att i studier där kvalitativa metoder används omformas ofta metoden under 

arbetets gång. Vartefter vi går framåt i analysen, stakas vägen ut. En svaghet med studien var att det 

var svårt att identifiera analysstrategin och fokusera i början av analysen. Under arbetets gång blev 

fokus allt skarpare, materialet lättare att sortera och analysera. Den kvalitativa analysen var 
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tidskrävande, då kallelserna var många och texterna omfattade olika informationsområden. Det var 

svårt att dela upp och tolka textenheterna i samband med analysen av kallelseinformationen. Många 

gånger hörde texten ihop med det som kom före och efter och det var därför svårt att sortera och 

dela upp meningarna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Ytterliggare en svaghet med studien 

var författarnas brist på erfarenhet av kvalitativ analys. 

Insamlingen av kallelserna via webben hade flera fördelar. Det var lätt att nå 

mammografimottagningarna, enkelt att samla in informationen och enkelt att skicka påminnelser till 

de som inte svarat. De som inte ville använda webben att skicka kallelseinformationen kunde 

istället välja att faxa den. Styrkan i studien var att det gjordes en totalundersökning av alla 

mammografimottagningar som bedriver mammografi som hälsokontroll i Sverige. Intresset var stort 

hos de olika mammografimottagningarna att hjälpa till att bidra med information till studien, vilket 

ledde till en väldigt hög svarsfrekvens. Svarsfrekvensen var 100 procent, vilket innebär att studien 

kan anses tillförlitlig. Studiens trovärdighet stärktes även med hjälp av citat, för att styrka 

informationen i texten. 

Klinisk relevans och förslag till vidare forskning 

I CODEX (2013) beskrivs att det är oetiskt att avstå från att bedriva forskning kring faktorer som 

kan förbättra människors hälsa och höja människors medvetenhet. Sjukvården har även en 

skyldighet att informera kvinnor sanningsenligt och begripligt inför deras 

mammografiundersökning (Gummerbash et al., 2013; Webster & Austoker, 2007). Flera tidigare 

studier har visat att kvinnor måste få evidensbaserad information för att kunna göra ett aktivt 

välgrundat val om att ingå i mammografiscreening eller avstå (Agt et al., 2012; Det Nordiske 

Cochrane center, 2012; Forbes & Ramirez, 2014; Webster & Austoker, 2006).  

Studien kan användas som stöd vid utformning av ny kallelse till Sveriges kvinnor i åldern 40 till 74 

år som inbjuds till mammografi som hälsokontroll.  

Det skulle vara intressant att utforma en kallelse som belyser både för- och nackdelar med 

mammografi som hälsokontroll. Kallelsen skulle kunna skickas ut till en grupp kvinnor, för att 

sedan undersöka deras åsikter och hur de uppfattade informationen. 
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Slutsats 

Studien visade tydligt att de flesta kallelserna som skickas till kvinnor i Sverige inför mammografi 

som hälsokontroll saknade information som beskriver både för- och nackdelar med 

mammografiscreening. 

De flesta kvinnor i Sverige får allmän information och till viss del information som betonar 

fördelarna med mammografiscreening, i samband med inbjudan till hälsokontrollerna.  Beträffande 

nackdelar med mammografi som hälsokontroll saknas det i hög grad i de flesta kallelser. 

Kvinnor i Sverige behöver få relevant evidensbaserad information inför sin mammografi som 

hälsokontroll. 
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BILAGA 1: Informationsbrev 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

 

Hej! 

Vi är två röntgensjuksköterskor som arbetar med mammografi. Sedan hösten 2013 läser vi kursen 

Vårdvetenskap C vid Uppsala universitet. I kursen ingår att skriva en C-uppsats. Syftet med vår 

studie är att få en nationell överblick hur innehållet ser ut i den skriftliga information som kvinnor 

får i samband med inbjudan till mammografi som hälsokontroll.  

  

Vi är intresserade att ta del av all Er information som skickas till kvinnor i samband med inbjudan 

till hälsokontroll mammografi. Deltagandet i studien är frivilligt. Alla svar kommer att behandlas 

konfidentiellt. Redovisning av data kommer inte att kunna kopplas till någon mottagning.  

 

Vi är tacksamma om ni kan skicka informationen inom två veckor via mail eller fax:           

 

                                                                                                    maria.heimdahl@lg.se    

                                                                                                    eva.b.johansson@lg.se   

                                                                                                    fax: 026-154674 

  

Tack på förhand! 

 

Studenter:                                                                                              Handledare: 

Maria Heimdahl                                                                                   Päivi Adolfsson, kursansvarig 

maria.heimdahl@lg.se                                                                         paiva.adolfsson@pubcare.uu.se 

Eva Johansson                                                                                     Maria Grandahl, lärare 

eva.b.johansson@lg.se                                                                         maria.grandahl@pubcare.uu.se 

mailto:Maria.heimdahl@lg.se
mailto:Eva.b.johansson@lg.se
mailto:maria.grandahl@pubcare.uu.se
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Bilaga 2. Exempel på hur texten skrevs ut 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nr 14. Alla kvinnor i Sverige i åldern 40-74 år kallas regelbundet till mammografi. Det är en röntgenundersökning av 

brösten. Mammografi görs för att tidigt hitta förändringar som kan vara bröstcancer. Bröstcancer är den vanligaste typen av 

cancer bland kvinnor i Sverige. Ungefär två tredjedelar av all bröstcancer som upptäcks i Sverige hittas vid screening med 

mammografi. Små förändringar i brösten känns inte utanpå. Det är därför viktigt att du går på mammografi. Socialstyrelsen 

rekommenderar att du går varje gång du får en kallelse. Om bröstcancer hittas tidigt är chansen mycket stor att du blir botad. 

Mammografin är frivillig. Så här går undersökningen till: Först får du svara på några frågor. Sedan tar du av dig på 

överkroppen. En röntgensjuksköterska tittar om det syns några förändringar på dina bröst. Efter det röntgas ett bröst i taget. 

Röntgen tar cirka 5 minuter. Vill du ha med dig någon så går det bra. Svaret skickar vi hem till dig med brev när läkarna har 

tittat på röntgenbilderna. Kontakta oss om du har funktionshinder eller om du behöver mer tid för din undersökning. Vill du 

veta mer? www.1177.se/mammografi. Andra språk/Other languages: www.1177.se/mammografi. Dina uppgifter sparas i ett 

så kallat kvalitetsregister för utvecklingsarbete. Alla personuppgifter är skyddade enligt offentlighets- och 

sekretesslagstiftningen. Vill du inte att dina uppgifter sparas säg då till i samband med undersökningen. 

Nr 19. Landstinget XX erbjuder alla kvinnor mellan 40 och 74 år röntgenundersökning av brösten vartannat år. Avsikten 

med återkommande mammografi är att upptäcka eventuell cancer i ett tidigt skede vilket ökar möjligheten för ett gynnsamt 

behandlingsresultat. Undersökningen utförs av specialutbildade röntgensjuksköterskor. Besöket tar cirka en halvtimme. 

Deltagandet är självfallet frivilligt. Om du avbokar undersökning så kan du boka en ny tid vid senare tillfälle. Om du själv 

känner knuta i bröstet även om du nyligen varit på mammografi uppsök då din läkare. Före bilderna tas ställer sköterskan 

några frågor och ser efter om du har några hudförändringar som kan bli synliga på bilderna. Vid undersökningen pressas 

bröstet några sekunder mellan två plattor för att få bra röntgenbilder. Några kvinnor kan uppleva ett övergående obehag av 

kompressionen. Det tas bilder i två vinklar av vardera bröst. När undersökningen är klar berättar sjuksköterskan hur du får 

besked om undersökningsresultat. Försäkra dig om att du får denna information innan du går. Bedömning av bilderna utförs 

av röntgenläkare på mammografin i XX. Om mammografiundersökningen visar något avvikande eller inte räcker för en 

säker bedömning återkallas du per brev för ytterligare undersökningar.  Vid normal mammografibild har vi valt att inte höra 

av oss. För att utveckla och säkra vårdens kvalitet har XX läns landsting att rapportera dina screeningsuppgifter till ett 

regionalt kvalitetsregister på Onkologiskt centrum XX. Om du vill veta mer om detta finns informationsblad i väntrummet. 

Den viktigaste fördelen med upprepad mammografiscreening är sänkt bröstcancerdödlighet. Ingen metod kan upptäcka alla 

tumörer. Mammografi är inget undantag i detta avseende men möjligheten att upptäcka brösttumörer i ett tidigt skede är god. 

Detta ökar utsikterna för ett gynnsamt behandlingsresultat. Det finns också nackdelar med mammografi. Att delta i screening 

kan orsaka oro och ängslan i samband med undersökningen. Särskilt när det behövs kompletterande undersökningar vet vi att 

kvinnor kan uppleva starkt ökad oro under väntetiden. Det finns också en liten möjlighet för överdiagnostik och med det 

avses upptäckt av cancer eller förstadium till cancer som obehandlat inte skulle ge kvinnan symtom under hennes livstid. En 

mammografiundersökning ger en mycket låg stråldos. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten är risken att drabbas av bröstcancer 

på grund av röntgenstrålning mycket liten, även vid regelbundet återkommande mammografiundersökningar. 


