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Abstrakt 

 

Bakgrund: Bröstcancer är den allra vanligaste cancerformen hos kvinnor. I Sverige 

drabbas omkring 8000 kvinnor av denna sjukdom varje år och cirka 1500 avlider. 

Från och med 1986 erbjuds alla kvinnor mellan 40-74 år att delta i regelbundna 

mammografikontroller. Det har gjort att allt fler kvinnor diagnostiseras tidigt i 

sjukdomsförloppet och att antalet dödsfall reducerats. Trots fördelarna med 

mammografi upplever många kvinnor undersökningen som smärtsam och 

påfrestande. Det är därför viktigt att få en ökad förståelse för kvinnors upplevelser för 

att på så sätt skapa en förutsättning för ökat välbefinnande. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelse i samband med 

mammografiscreening. 

Metod: Litteraturstudien baserades på 8 vetenskapliga artiklar. Sökningen av 

artiklar gjordes i databaserna CINAHL och PsychINFO. Artiklarna granskades och 

analyserades av författarna innan ett resultat sammanställdes. 

Resultat: Resultatet visade att tidigare erfarenheter påverkade attityderna kring 

mammografiscreening. Majoriteten fann undersökningen smärtsam och att 

bemötandet av personalen var en viktig aspekt som påverkade upplevelsen. Det 

visade sig att det fanns ett genomgående behov av information kring undersökningen 

samt att väntan på resultatet var en tid fylld med oro och ovisshet. 

Slutsats: Trots att många kvinnor upplever fysiska såväl som psykiska obehag i 

samband med mammografi är de motiverade att fortsätta medverka i 

screeningundersökningar. Med anledning av detta är det viktigt för 

röntgensjuksköterskan att ha en förståelse och kunskap om kvinnors upplevelser så 

det finns möjlighet att motverka dessa obehag så långt det är möjligt. 

 

Nyckelord: Kvinnor, mammografi, screening, upplevelser, känslor 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Background: Breast cancer is the most common form of cancer that affects women. 

In Sweden approximately 8000 women gets diagnosed every year and around 1500 of 

those women die due to this disease. All women in the ages 40-74 are invited to 

participate in mammography screening in order to detect breast cancer at an early 

stage. This has reduced the number of deaths related to breast cancer. Despite the 

benefits with mammography many women find the examination painful and 

stressful. Knowledge about how mammography is experienced is therefore necessary 

to be able to give these women the care and support they need. 

Aim: The purpose of this study was to explore women’s experiences with 

mammography screening. 

Method: This study was based on eight research articles. The search for articles was 

made in the databases CINAHL and PsychINFO. The articles were reviewed and 

analyzed before the result was compiled. 

Results: Previous experiences influenced the attitudes regarding mammography 

screening. The majority of women found the examination painful and that the 

treatment and conduct of the technologist was a significant aspect that affected the 

experience. The women also expressed a need for information throughout the 

examination and that waiting for results was a time of worry and uncertainty. 

Conclusion: Although many women experience physical as well as emotional 

discomfort during mammography, it seems that they still are motivated to participate 

in screenings. In order to give these women proper care and information it is 

essential for the radiologist to have awareness and understand how these experiences 

affect women.  
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Bakgrund  

 

Bröstcancer 

 

Varje år drabbas omkring 8000 kvinnor i vårt land av bröstcancer (Socialstyrelsen 

2012).  Det motsvarar cirka 30 % av all form av malignitet hos den kvinnliga delen av 

befolkningen, vilket gör bröstcancer till den i särklass vanligaste typen av cancer som 

drabbar kvinnor. Insjuknandet sker normalt i 50-60 års ålder, men även yngre 

kvinnor kan drabbas (Wallskär 2012). Enligt en nationell utvärdering ligger 

femårsöverlevnaden för bröstcancer omkring 87 % (Socialstyrelsen 2013), medan den 

relativa tioårsöverlevnaden befinner sig på cirka 80 % (Socialstyrelsen 2013). 

 

Bröstcancer omfattar en rad olika typer av tumörer med varierande tillväxthastighet, 

tumörkaraktär och förmåga till metastasering (Vitak & Svane 2008, 391-392). 

Tumörer uppstår när det sker en så kallad mutation i cellens DNA vilket ökar dess 

celldelningshastighet. Dessa tumörer kan vara antingen benigna och inte påverka 

omgivande vävnad eller maligna och infiltrerande (Ericson & Ericson 2012, 711-712). 

På grund av den varierande tillväxthastigheten är det viktigt att kvinnor undersöker 

sina bröst med jämn intervall. Detta för att kunna upptäcka eventuella förändringar 

före de utvecklats till kännbara tumörer (Strålsäkerhetsmyndigheten 2010). Innan en 

tumör rent kliniskt är diagnoserbar har den i regel uppnått en storlek av 15 

millimeter och har i 40 % av fallen även hunnit sprida sig till regionala lymfkörtlar. 

Vid detta skede har sjukdomen kommit till en punkt, där det förutom kirurgiska 

ingrepp och strålbehandling, även krävs systematiska behandlingar i form av 

hormoner och cytostatika (Vitak & Svane 2008, 391-392). 

 

Risken för att drabbas av bröstcancer ökar ju fler nära anhöriga man har som tidigare 

drabbats. Ytterligare riskfaktorer är en tidig första menstruation, graviditeter efter 30 

års ålder och p-pilleranvändning innan 20 års ålder. Precis som vid andra 

tumörformer så innebär även en ökad exponering av röntgenstrålning en ökad risk 

för bröstcancer. Är man dessutom överviktig, har ett stort alkoholintag och röker så 

ökar riskerna ytterligare (Ericson & Ericson 2012, 719). 
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Kvinnor som drabbats kan bli uppmärksammade på detta genom att de vid palpation 

känner en knuta i bröstet.  I vissa fall kan man också märka att bröstet blivit större, 

att det känns tjockare eller har förändrats strukturellt (Ericson & Ericson 2012, 719). 

Tack vare betydande framsteg inom diagnostik och behandling har möjligheterna till 

att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede ökat samt att dödligheten i bröstcancer 

successivt minskat. Den främsta anledningen till denna minskning är införandet av 

regelbundna hälsokontroller av kvinnors bröst. 

 

Mammografiscreening  

 

Mammografiscreening infördes i Sverige 1986 och från 1997 erbjuds det regelbundet 

av alla landsting. Ingångsåldern och frekvensen på undersökningen varierar runt 

omkring i landet, men det generella åldersspannet gäller kvinnor från och med 40 år 

upp till 74 år. Vanligtvis skickas en inbjudan ut till dessa kvinnor vartannat år 

(Strålskyddsmyndigheten 2010; Socialstyrelsen 2013). Forskning visar på att allt 

färre kvinnor dör i bröstcancer sedan dessa regelbundna hälskontroller infördes 

(Socialstyrelsen 2013; Tang et al. 2009). Detta beror på att fler kvinnor 

diagnostiserats tidigt i sjukdomsförloppet v ilket gör att cancern inte hunnit utvecklas 

lika mycket och inte heller hunnit sprida sig till andra delar av kroppen. Prognosen 

att överleva är således större. Även behandlingen blir den lindrigare ifall 

bröstcancern upptäcks tidigt (Wallskär 2012). Nackdelarna med undersökningen är 

den onödiga strålning samt obehag som patienterna utsätts för. Stråldosen har 

emellertid sänkts betydligt sedan starten 1986 och Socialstyrelsen (2012) har 

fastställt i sina riktlinjer att fördelarna starkt överväger nackdelarna och följaktligen 

bör dessa hälsokontroller fortlöpa. 

 

Mammografiundersökningen och tekniken 

 

Den tekniska utvecklingen inom bröstdiagnostik har varit betydande de senaste 50 

åren. Under 1960- och 1970-talen använde man sig utav värmekameror och infrarött 

ljus vid diagnostik, dessa tekniker visade sig senare vara opålitliga eftersom de 

resulterade i många felaktiga diagnoser.  
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Idag finns det tillgång till en hel del högteknologiska modaliteter för bröstdiagnostik, 

där den konventionella mammografin utgör grunden för den radiologiska 

bröstdiagnostiken (Vitak & Svane 2008, 383-384).  För kvinnans del så kräver den 

mammografiska hälsokontrollen inga speciella förberedelser. Innan bildtagningen 

påbörjas inleds undersökningen med att ett antal frågor besvaras. Dessa frågor ställs 

främst i syfte att få kännedom om eventuella kännbara förändringar, samt för att 

kontrollera ifall några yttre omständigheter möjligen kan komplicera undersökningen 

eller påverka bildresultatet. Om patienter intagit läkemedel som innehåller hormoner 

kan bröstvävnadens struktur påverkas och göra bilden svårare att granska, i sådant 

fall dokumenteras detta innan undersökningen. Även eventuella synbara 

födelsemärken dokumenteras för att inte förväxlas med elakartade förändringar 

(Wallskär 2012). 

 

Själva bildtagningen går till så att bröstet placeras mellan två skivor, varav ena består 

av en röntgendetektor och den andra består av ett röntgenrör tillsammans med en 

kompressionsplatta. Bröstet pressas sedan långsamt samman mellan dessa två 

plattor (Wallskär 2012). Denna kompression är viktig för den diagnostiska 

informationen eftersom den ökar kontrasten mellan vävnader, eliminerar 

rörelseoskärpa och minskar spridd strålning (Vitak & Svane 2008, 389). Sedan 

passerar röntgenstrålningen genom bröstet och träffar en röntgendetektor. Den 

direktdigitala detektorn består utav ett ämne som sänder ut ljus när den träffas av 

röntgenstrålning, detta ljus leds via ledare till fotodioder som omvandlar ljuset till 

elektriska signaler som digitaliseras för bildframställning (Nilsson 2008, 55). 

Röntgenbilden avspeglar förhållandet av hur stor del av röntgenstrålningen som 

passerat den undersökta kroppsdelen utan att ha växelverkat och hur stor del som 

har dämpats. Olika vävnadstyper har olika densitet och därför olika förmågor att 

dämpa röntgenstrålning. Tätare vävnad som exempelvis körtelvävnad har högre 

densitet än fett och släpper därför igenom en mindre mängd strålning vilket visar sig 

som ljusare partier på röntgenbilden (Isaksson 2002, 239-240).   
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Ungefär en till tre bilder i olika vinklar tas på varje bröst och undersökningen pågår 

sällan längre än tio minuter. Bilderna granskas och bedöms därefter av en till två 

radiologer (Wallskär, 2012). Vidare utredning sker ifall något fynd påträffats och i 

sådant fall kallas kvinnan tillbaka för eventuell komplettering med fler 

mammografibilder, en ultraljudsundersökning och en eventuell biopsi (Vitak & Svane 

2008, 404-406). 

 

Mammografiscreening är inte en diagnostisk undersökning med syfte att ställa 

radiologisk diagnos, utan majoriteten av alla kvinnor som väljer att genomföra en 

mammografiundersökning är friska som inte har något behov av vård (Vitak & Svane, 

2008, 401). Många kvinnor ser hälsokontrollerna som en förpliktelse eller ett 

åtagande som måste utföras istället för ett aktivt val som görs till följd av förståelse 

för riskerna att drabbas av bröstcancer (Griffiths et al. 2010). Willis (2008) fann i sin 

studie att en stor andel kvinnor endast medverkar i screeningen för att de fått en 

kallelse hemskickad och att cirka 30 % av kvinnorna i studien annars inte skulle låta 

sig undersökas innan kännbara symptom uppkommit. 

 

Problemformulering  

 

Regelbundna mammografiundersökningar har visat sig reducera antalet dödsfall i 

bröstcancer. Däremot har det visat sig att många kvinnor oroar sig inför 

undersökningen och finner den smärtsam och obehaglig (Hafslund et al. 2012; Sharp 

et al. 2003).  Ett flertal kvinnor beskriver inte bara en fysisk smärta under själva 

bildtagningen utan även en genomgående psykisk stress som främst påverkas av oro 

inför resultatet och rädslan för en cancerdiagnos (Hafslund 2000). Negativa 

upplevelser av en mammografiundersökning kan öka antalet uteblivna 

undersökningar med missade diagnoser som resultat (Drossaert, Boer & Seydel 

2002). År 2012 varierade deltagandet vid mammografiscreening i Sveriges län mellan 

71-90 % (Cancercentrum, 2012). Med anledning av detta är det viktigt att ta reda på 

hur kvinnor upplever undersökningen i sin helhet. En ökad kännedom och förståelse 

för kvinnors agerande och känslor i samband med mammografi underlättar för 

röntgensjuksköterskan att ge dem den information och stöd de behöver.  
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Syfte 

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser i samband med 

mammografiscreening. 

 

Metod 

 

Sökmetoder 

 

Sökandet efter artiklar fokuserades främst kring databaserna CINAHL och PsycINFO. 

Sökningar gjordes även i PubMed och Scopus, där återfanns dock endast artiklar som 

redan hittats i föregående databaser. För att hitta relevanta artiklar som svarade på 

studiens syfte användes olika kombinationer av sökorden mammography, experience, 

fear, emotion, discomfort, view, screening, quality of life, pain, satisfaction. Manuella 

sökningar har även utförts utifrån vissa artiklars referenslistor.  

 

Urval 

 

För att hitta artiklar som berörde kvinnors upplevelser av 

mammografiundersökningar kopplade till en relativt modern och aktuell teknik valde 

författarna att begränsa sökningen till artiklar publicerade efter år 2000. 

Begränsningen “peer-reviewed” användes även för att säkerställa att studien håller en 

hög vetenskaplig standard. Ingen begränsning om kvinnors ålder användes och 

endast kvalitativa artiklar var av intresse. 

 

Vår artikelsökning finns redovisad i en tabell (se tabell 1, bilaga 1) där vi endast valt 

att inkludera sökningar vars artiklar passat in i vår resultatdel. Anledningen till detta 

är att sökorden kombinerats i många olika varianter och databaser och skulle utgöra 

en allt för stor del av tabellen. Urvalet gick till så att först lästes artiklarnas titlar för  

att få en överblick över vilka som passade det valda syftet. Dessa artiklar presenteras 

under urval 1 i söktabellen. Därefter lästes alla abstrakt igenom och de artiklar vars 

abstrakt verkade relevanta för studien gick vidare till urval 2.  
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Efter en djupgående granskning av dessa artiklars innehåll bestämdes till sist vilka 

artiklar som gick vidare till urval 3 och därmed analyserades och ingick i studiens 

resultat. Artikelsökningen resulterade i åtta artiklar som var relevanta för syftet. En 

av dessa hittades via manuell sökning utifrån en artikels referenslista. Anledningen 

till att endast åtta artiklar användes i vår litteraturstudie var på grund av svårigheter 

att hitta kvalitativa artiklar med nog hög kvalitet och som svarade mot syftet. 

Dessutom reducerades antalet artikelträffar i våra sökningar genom begränsningarna 

som vi valde att använda. 

 

Med hjälp utav ett protokoll utformat av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 175-

176) kvalitetsbedömdes de valda artiklarna av båda författarna (se bilaga 2). Det 

resulterade i att artiklarna antingen fick en hög, medel eller låg kvalitetsgrad. Artiklar 

som bedömdes ha låg kvalitet uteslöts ur litteraturstudien. De ingående artiklarna i 

vår studie finns presenterade i en översiktstabell (se tabell 3, bilaga 3). 

 

Analys 

 

I analysen utgick författarna ifrån Forsberg och Wengströms (2013, 166-167) 

beskrivning av hur en kvalitativ analys av innehåll kan och oftast går till. Detta 

handlar i stora drag om en kodning av materialet, hitta ett mönster bland dessa och 

dela in dessa i olika kategorier.  

 

Författarna läste igenom varje artikel ett flertal gånger var för sig och diskuterade 

sedan resultatet med varandra för att kunna upprätta en gemensam kort 

sammanfattning av de olika artiklarnas resultat. Dessa sammanfattningar av resultat 

granskades därefter av båda författarna för att hitta likheter och skillnader bland 

dem. En mängd olika koder i form av upplevelser och faktorer uppenbarades och 

skrevs ned. För att ta reda på vilka koder som var mest genomgående så siffermärktes 

var och en av dessa beroende på vilken artikel de härstammade ifrån. Efter en 

granskning av alla koder kunde de sorteras in i fem huvudsakliga kategorier. Inom 

kategorierna fylldes det sedan på med information från våra sammanfattningar. 

Artiklarna granskades ännu en gång för att undvika att missa någon viktig 

information. Därefter följde en tolkning och diskussion av resultatet.  
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Resultat 

 

Efter analys och sammanställning av samtliga artiklar om kvinnors upplevelser i 

samband med mammografiscreening så fastställdes fem kategorier (se tabell 2). De 

fem kategorierna var; avskräckande erfarenheter, problem vid förberedelser, vikten 

av god information, intryck av undersökningen och oro vid väntan på resultat. 

 

Tabell 2. Kategorier  

Kategorier 

Avskräckande erfarenheter  

Problem vid förberedelser 

Vikten av god information 

Intryck av undersökningen 

Oro vid väntan på resultat 

 

Avskräckande erfarenheter 

 

Ett av de största orosmomenten kring att undersöka sina bröst var rädslan för en 

eventuell cancerdiagnos (Engelman et al. 2012; Johansson & Berterö 2003; Ndikum-

Moffor et al. 2013; Tolma et al. 2012; Watson-Johnson et al. 2011). Andra kvinnors 

berättelser om sina upplevelser av undersökningen var också en avskräckande faktor. 

Många beskrev undersökningen som väldigt smärtsam och detta gjorde att många 

kvinnor valde att avstå i fortsättningen eller valde att endast medverka varannan eller 

var tredje gång (Engelman, Cizik & Ellerbeck 2005). Det visade sig även i vissa 

studier att kvinnor förväntade sig mer smärta och obehag i samband med 

undersökningen just på grund av vad de hört andra berätta om (Ndikum-Moffor et al. 

2013; Poulos & Llewellyn 2005). 
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Vissa tvivel kring röntgenpersonalen och röntgentekniken bidrog till tveksamheter att 

genomföra sin undersökning. Watson-Johnson et al. (2011) skriver i sin studie att en 

del kvinnor var skeptiska angående mammografins tillförlitlighet till att ställa en 

säker diagnos. Många uttryckte att de hört andra kvinnor upptäcka cancern på egen 

hand samt att mammografiscreeningar resulterat i felaktiga diagnoser. En del 

kvinnor hade en uppfattning om att kompression och strålning skulle ge biverkningar 

genom att skada bröstvävnaden eller till och med orsaka cancer (Johansson & Berterö 

2003; Poulos & Llewellyn 2005; Watson-Johnson et al. 2011). 

 

Somliga kvinnor ansåg att de levde ett hälsosamt liv utan riskfaktorer och bedömde 

därför screening som något mindre nödvändigt. De förlitade sig på sin egen kunskap 

att själva kunna hitta eventuella knölar med hjälp av palpation (Johansson & Berterö 

2003; Watson-Johnson et al. 2011). En del kvinnor kände däremot en oro eftersom 

de upplevde att de inte hade förmåga att själva undersöka sina egna bröst ordentligt 

(Hamilton et al. 2003).  

 

Flera av studierna beskrev däremot att kvinnor uppskattade möjligheten att genomgå 

en mammogafiscreening för att kunna upptäcka en eventuell cancersjukdom i ett 

tidigt stadie (Ndikum-Moffor et al. 2013; Poulos & Llewlyyn 2005; Tolma et al. 2012). 

Vikten av att ta hand om sig själv för att kunna finnas där för sina nära och kära 

uttrycktes också som en motiverande faktor (Ndikum-Moffor et al. 2013; Tolma et al. 

2012). Det fanns en högre medvetenhet om vikten av att utföra undersökningen samt 

den personliga risken för bröstcancer hos lite äldre kvinnor (Poulos & Llewlyyn 

2005). Flera studier visade även att de kvinnor som hade nära vänner eller släktingar 

som regelbundet screenade sig eller som drabbats av bröstcancer upplevde en större 

drivkraft att undersöka sig (Johansson & Berterö 2003; Ndikum-Moffor et al. 2013; 

Poulos & Llewellyn 2005; Tolma et al. 2012). 

 

 

Problem vid förberedelser 

 

Att hitta en lämplig tid för att utföra en undersökning visade sig vara ett problem för 

kvinnorna. Majoriteten av de yrkesarbetande kvinnorna upplevde en viss svårighet 

att kunna närvara vid hälsokontrollerna när dessa inföll på en vardag. (Engelman, 
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Cizik & Ellerbeck 2005; Johansson & Berterö 2003; Tolma et al. 2012). För att lösa 

detta problem fanns det önskemål om att få ett urval av tider och dagar att kunna 

välja ifrån, samt att själva få boka in sina mammografibesök för att lättare kunna 

kombinera arbete, familj och ledighet (Engelman, Cizik & Ellerbeck 2005; Tolma et 

al. 2012). 

 

Engelman, Cizik & Ellerbeck (2005) fann att vårdmiljön tycktes spela en roll i 

kvinnors allmänna upplevelser av mammografiundersökningar. Ett välkomnande och 

bekvämt väntrum minskade oron och fick kvinnorna att känna sig mer avslappnade 

inför undersökningen. Åsikterna kring atmosfären i väntrum och reception varierade 

kraftigt från studie till studie. Ett flertal kvinnor beskrev anläggningen som kall, hård 

och tråkig medan andra upplevt den som inbjudande, mysig och trivsam (Hamilton 

et al. 2003; Ndikum-Moffor et al. 2013; Poulos & Llewellyn 2005). 

Mammografienheter med separata väntrum där endast kvinnor närvarade 

uppfattades som mer fördelaktigt än de väntrum som delades tillsammans med andra 

enheter (Engelman, Cizik & Ellerbeck 2005). Däremot fann Poulos och Llewellyn 

(2005) att detta inte uppskattades av alla eftersom ‘småprat’ i väntrummet , 

exempelvis gällande andra kvinnors sjukdomsberättelser, genererade mer oro inför 

undersökningen. 

 

Vikten av god information 

 

Vikten av information var ett återkommande tema i flera av studierna (Engelman, 

Cizik & Ellerbeck 2005; Engelman et al. 2012; Poulos & Llewellyn 2005; Ndikum-

Moffor et al. 2013; Tolma et al. 2012).  Det fanns ett starkt behov hos kvinnorna att få 

mer detaljerad information innan undersökningen. Kännedom och kunskap om hela 

händelseförloppet gav en större känsla av trygghet och på så vis undveks ovissheten 

att bli ett onödigt orosmoment (Engelman, Cizik & Ellerbeck 2005; Engelman et al. 

2012; Tolma et al. 2012). Enligt Engelman et al. (2012) samt Hamilton et al. (2003) 

uppskattade kvinnorna när en mer utförlig information skickades med i kallelsen så 

som bäst lämpade kläder vid undersökningen, en förvarning om att det kunde uppstå 

visst obehag och råd om vilka livsmedel som helst bör undvikas inför 

undersökningen.  
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Många kvinnor efterfrågade även mer detaljerad information vid själva 

undersökningstillfället, så de visste vad de skulle förvänta sig. En ökad förståelse till 

varför vissa positioner var nödvändiga vid bildtagandet underlättade för kvinnorna 

att uthärda eventuella obehagligheter (Engelman, Cizik & Ellerbeck 2005; Engelman 

et al. 2012; Poulos et Llewellyn 2005). Poulos och Llewellyn (2005) fann att 

informationen kring undersökningen helst mottogs ifrån röntgensjuksköterskan men 

att några kvinnor även kunde tänka sig information i form av broschyrer eller filmer. 

Bristen på information gjorde att en del kvinnor upplevde en ökad oroskänsla samt 

högre smärta i samband med kompressionen. 

 

Intryck av undersökningen 

 

Ett ständigt återkommande tema i flera av artiklarna som granskats var kvinnors 

smärtupplevelse i samband med mammografiundersökningar (Engelman, Cizik & 

Ellerbeck 2005; Engelman et al. 2012; Hamilton et al. 2003; Ndikum-Moffor et al. 

2013; Tolma et al. 2012).  

Den största anledningen till att obehag uppkom var själva kompressionen av bröstet i 

samband med bildtagningen (Johansson & Berterö 2003; Engelman, Cizik & 

Ellerbeck 2005). En del kvinnor ifrågasatte om en sådan stor kompression verkligen 

var nödvändig och tyckte att med alla dagens tekniska framsteg borde bättre 

alternativ finnas. Engelman, Cizik och Ellerbeck (2005) fann även andra faktorer 

utöver kompressionen som bidrog till smärta. Detta kunde vara att huden sträcktes ut 

under bildtagningsmomentet eller att skinnet kom i kläm. Hur smärtan uppfattades 

varierade däremot bland kvinnorna, trots att den oftast beskrevs som temporär så 

hade en(1) deltagare smärtor i flera veckor efteråt (Hamilton et al. 2003). 

 

De kvinnor som hade bröstsjukdomar i släkten eller särskilt känsliga bröst upplevde 

större smärta än resterande (Engelman, Cizik & Ellerbeck 2005; Johansson & Berterö 

2003). Vissa deltagare beskrev till och med undersökningen som grym och torterande 

(Hamilton et al. 2003). Huruvida bröststorlek påverkade smärtupplevelsen nämndes 

endast i en studie utförd av Hamilton et al. (2003), där det visade sig att kvinnor med 

större bröst upplevde mer smärta. 
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Flera studier visade ett klart samband mellan obehag vid bildtagning och den totala 

upplevelsen av mammografiundersökningen (Engelman, Cizik & Ellerbeck 2005; 

Engelman et al. 2012; Ndikom-Moffor et al. 2013). De deltagare som upplevt en 

större smärta hade även ett sämre intryck av hela undersökningen (Engelman, Cizik 

& Ellerbeck 2005; Ndikum-Moffor et al. 2013). Smärtan och obehaget påverkade 

kvinnornas vilja att utföra ytterligare undersökningar i framtiden och om något 

kunde göras för att minska smärtupplevelsen skulle inställningen till att medverka i 

screeningar förbättras (Engelman, Cizik & Ellerbeck 2005). Trots smärtan och 

obehagen som vissa kvinnor upplevt hade majoriteten ett gott helhetsintryck av 

undersökningen och skulle återvända till ytterligare undersökningar (Engelman et al. 

2012; Hamilton et al. 2003; Tolma et al. 2012).  

 

Även andra typer av obehag förutom smärta identifierades i olika studier (Engelman, 

Cizik & Ellerbeck 2005; Hamilton et al. 2003; Johansson & Berterö 2003; Poulos & 

Llewellyn 2005). Kvinnorna upplevde obehag på grund av att behöva hålla särskilda 

kroppsställningar, att behöva hålla andan samt att behöva stå still vid bildtagningen 

(Engelman, Cizik & Ellerbeck 2005; Hamilton et al. 2003).  

Vissa kvinnor upplevde undersökningen som extra jobbig eftersom deras bröststorlek 

gjorde det svårt att komma i rätt position för bildtagningen, de ansåg även att 

undersökningen var för standardiserad och inte anpassad efter kvinnors variationer 

och fysiska förutsättningar (Hamilton et al. 2003; Johansson & Berterö 2003). För 

många kvinnor som deltog i en studie utförd av Poulos och Llewellyn (2005) så 

uppfattades dessutom mammografiapparaten som skräckinjagande och opersonlig, 

den beskrevs även som steril, kall och hård. 

 

Att vid undersökningen behöva klä av sig kläderna för att kunna framställa så bra 

bilder som möjligt kan förstås också framkalla obehag. Ett flertal studier beskrev en 

känsla av genans i samband med att behöva ta av sig kläderna och få sina bröst 

berörda (Engelman et al. 2012; Johansson & Berterö 2003; Poulos & Llewellyn 2005; 

Tolma et al. 2012; Watson-Johnson et al. 2011). Några kvinnor upplevde att deras 

integritet blivit kränkt i samband med detta och att bröststorleken kunde skapa en 

pinsam upplevelse (Johansson & Berterö 2003; Watson-Johnson et al. 2011). En 

deltagare i studien av Ndikum-Moffor et al. (2013)  uttryckte sitt missnöje över att 
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behöva klä av sig framför helt okända människor och stå i ett kallt rum med 

papperskläder på sig. Det fanns också en gemensam uppfattning bland kvinnorna, ur 

samma studie, att hela upplevelsen av undersökningen skulle bli bättre om känslan 

av pinsamhet inte skulle uppstå. Det var däremot inte alla som hade problem med av 

att klä av sig inför andra, vissa studier fann att så länge det var kvinnliga 

röntgensjuksköterskor som utförde undersökningen upplevde kvinnor det inte som 

något problem att ta av sig kläderna på överkroppen (Poulos & Llewellyn 2005; 

Tolma et al. 2012). 

 

Ett flertal studier visade att den allmänna upplevelsen av en 

mammografiundersökning till stor del var påverkad av vilket sorts bemötande 

kvinnorna fick av röntgensjuksköterskan, samt dennes kompetens och personliga 

egenskaper (Engelman, Cizik & Ellerbeck 2005; Hamilton et al. 2003; Ndikum-

Moffor et al. 2013; Poulos & Llewellyn 2005; Tolma et al. 2012). En omsorgsfull och 

skicklig röntgensjuksköterska som tog sig tid att lyssna och förklara hur 

undersökningen skulle gå till, minskade eventuell ångest och känslan av pinsamhet 

hos kvinnorna. Detta bidrog till att hela upplevelsen uppfattades som mer behaglig 

(Engelman, Cizik & Ellerbeck 2005; Hamilton et al. 2003; Poulos & Llewellyn 2005; 

Tolma et al. 2012). Flera studier visade hur pass viktigt det var för kvinnorna att bli 

behandlade med respekt och bli sedda som individer (Engelman, Cicik & Ellerbeck 

2005; Johansson & Berterö 2003; Ndikum-Moffor et al. 2013; Tolma et al. 2012; 

Watson-Johnson et al. 2011). Ett flertal kvinnor i studien utförd av Poulos och 

Llewellyn (2005) beskrev känslan av att inte ha någon makt eller kontroll över 

händelseförloppet, eftersom röntgensjuksköterskan styrde undersökningen i allt för 

stor grad. Samma studie visade även på en ökad känsla av oro hos de kvinnor som 

upplevde en bristande kompetens hos röntgensjuksköterskan. Vidare fann Johansson 

och Berterö (2003) att den allra främsta orsaken till att deltagarna inte ville genomgå 

sin undersökning var att de inte blivit bemötta med en respektfull attityd av 

sjukvården och inte känt sig förstådda. 
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Oro vid väntan på resultat 

 

Väntan på att erhålla resultatet efter mammografiundersökningen upplevde en del 

kvinnor som det allra värsta med hela undersökningen. Det gav upphov till stor 

ångest och oro, även hos de kvinnor där det inte fanns någon misstanke om 

malignitet (Engelman, Cicik & Ellerbeck 2005; Watson-Johnson et al. 2011). I en 

studie utförd av Hamilton et al. (2003) tycktes däremot inte väntetiden spela någon 

roll så länge som resultatet var negativt, det vill säga att någon förändring inte 

upptäckts. Engelman, Cizik och Ellerbeck (2005) fann i sin studie att majoriteten av 

kvinnorna som mottog ett negativt resultat tyckte att ett brev med svaret var 

tillräckligt. Om svaret däremot var positivt så föredrog kvinnorna ett telefonsamtal så 

att eventuella frågor kunde besvaras på en gång. Vissa kvinnor i samma studie tyckte 

däremot att det allra bästa vore om man kunde få resultatet på plats, direkt efter 

mammografiundersökningen, för att slippa väntan. 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion  

 

Litteraturstudiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser i samband med 

mammografiscreening. Trots att kvinnornas upplevelser i viss mån skiljde sig från 

studie till studie så var denna period ändå känslosam för dem flesta. Det visade sig att 

tiden före, under och efter undersökningen kunde vara fylld med smärta, ångest och 

oro men att god information och ett bra omhändertagande av personalen kunde 

lindra dessa obehag. 

 

Det framgick från litteraturstudien att kvinnors tidigare erfarenheter och information 

från utomstående påverkade inställningen till att utföra ytterligare 

mammografiundersökningar. Vårt resultat visade att de flesta kvinnor enligt dem 

själva hade en god anledning att medverka på sin uppsatta undersökningstid. 

Motiven som kvinnorna hade var till exempel att hålla sig friska och kunna finnas till 

för familjen samt att kunna hitta en eventuell förändring i ett tidigt skede (Ndikum-

Moffor et al. 2013; Poulos & Llewellyn 2005; Tolma et al. 2012). Kvinnorna har 
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däremot inte alltid en uppenbar anledning till att genomföra sin undersökning. I en 

studie av Willis (2008) var kvinnorna inte lika angelägna om att undersöka sig, utan 

de flesta deltog främst för att de fick en kallelse och såg det därför som ett åtagande 

de var tvungna att genomföra. 

 

Resultatet visade att kvinnors riskmedvetenhet och kunskap kring bröstcancer var av 

varierande form. I vissa studier ansåg sig kvinnorna leva ett riskfritt liv i förhållande 

till bröstcancer och förlitade sig på självdiagnostik om de väl skulle drabbas 

(Johansson & Berterö 2003; Watson-Johnson et al. 2011). I en studie utförd av Bhatt 

et al. (2011) utvärderades kvinnors kunskaper kring bröstcancer med hjälp av ett 

frågeformulär. Resultatet visade en medelpoäng på 13 av 20 möjliga rätt (65 %) samt 

att majoriteten av deltagarna till exempel inte visste att bröstcancer oftast är 

smärtfritt och kan existera utan kännbara knölar.  

 

Litteraturstudiens resultat tyder på att det behövs en ökad satsning av samhället för 

att förbättra kunskaper kring bröstcancer bland kvinnor och därmed höja 

screeningsdeltagandet. Även röntgensjuksköterskan har här ett informerande ansvar 

och skulle till exempel kunna dela ut informationsblad. 

 

Det framkom i litteraturstudien att smärta i samband med undersökningen var ett 

återkommande och problematiskt tema för kvinnorna. Detta visar även Keemers-Gels 

(2000) i sin studie där 72.9 % av de 954 deltagande kvinnorna upplevde mild till svår 

smärta vid undersökningen. Precis som i vårt resultat visade den studien (Ibid) också 

ett samband mellan grad av smärta och känsliga bröst samt bröstsjukdomar i släkten. 

Trots att smärta är ett omfattande problem förefaller kvinnorna ändå vara nöjda med 

undersökningen och angelägna att delta i framtida undersökningar (Engelman et al. 

2012). Detta styrker även Almog et al. (2008) i sin studie där 77 % av de 3295 

deltagande kvinnorna var mycket nöjda med undersökningen och 95 % av dem var 

villiga att genomgå ytterligare mammografiundersökningar. 

 

Resultatet visade att den främsta bidragande faktorn till smärtupplevelsen var 

kompression av bröstet, vilket även Doyle och Stanton (2002) samt Sharp et al. 

(2003) stödjer. En litteraturstudie som gjorts av  Miller et al. (2008) fann att om 

kvinnan själv får bestämma över kompressionstrycket så minskade smärtupplevelsen 
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samt att känslan av autonomi ökade. Detta skulle ha kunnat vara ett sätt att till viss 

del minska obehag och smärta i samband med mammografiscreening. Dessvärre 

visade det sig att bildkvaliteten blev något sämre vilket kan innebära att det blir svårt 

att applicera i praktiken. Markle, Roux och Sayre (2004) har i sin studie undersökt 

smärtupplevelsen hos kvinnor där undersökningen utförts med särskilt vadderade 

dynor som placerats på var sida om bröstet. Det framkom att ungefär 70 % av 

kvinnorna upplevde mindre obehag med dynor samt att ståldosen blev marginellt 

mindre. Ingen skillnad i bildkvalitet påvisades och röntgensjuksköterskorna som 

medverkat i studien fann dynorna enkla att använda. Dessa dynor skulle med fördel 

kunna testas på de kvinnor som finner undersökningen särskilt smärtsam eller har 

särskilt känsliga bröst. 

 

 

Angående sambandet mellan bröststorlek och smärta vid kompression återfinns det 

olika slutsatser även i andra studier. Hafslund (2000) skriver att kvinnor med större 

bröst i regel upplever mer smärta vid undersökningen samtidigt som Sharp et al. 

(2003) samt Keemers-Gels (2000) menar att det inte finns någon sådan korrelation. 

Hur smärta uppfattas är väldigt subjektivt och det finns en mängd olika faktorer som 

har betydelse för hur den upplevs (McCaffrey 1979). Hormoner och 

menstruationscykler har visat sig ha en inverkan på hur känslig bröstvävnaden är och 

det kan göra att smärtupplevelsen varierar från dag till dag (Wallskär 2012). Det kan 

därför inte antas att kvinnor med små bröst känner mindre obehag vid 

mammografiscreening än kvinnor med stora bröst. Vår slutsats blir att det är svårt att 

dra en allmängiltig parallell mellan bröststorlek och smärta då upplevelsen kan 

uppfattas olika från kvinna till kvinna. 

 

Förutom den tidigare behandlade smärtaspekten så kan röntgenapparaten även ge 

upphov till andra sorters obehag. Trots att det i litteraturstudien inte framkom mer 

än att kvinnorna i studien av Poulos och Llewlyyn (2005) endast nämnde apparaten 

som kall och hård, så hade den större inverkan för kvinnor i andra studier. I en studie 

utförd av Doyle och Stanton (2002) var en kall undersökningsplatta en stark faktor 

till att 71 % av kvinnorna upplevde obehag i samband med undersökningen och 

därmed fick en sämre totalupplevelse av undersökningen. Det är viktigt att ha 

kännedom om problemet då det är relativt enkelt att åtgärda genom att införa 
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uppvärmda kompressionsplattor som standard. En sådan åtgärd skulle med stor 

sannolikhet ge en positiv inverkan på kvinnors generella upplevelser och därmed öka 

motivationen att utföra mammografiscreeningar.  

 

En annan aspekt av obehag som uppenbarades i litteraturstudien var känslan av 

genans i samband med att ta av sig sina kläder. Nakenhet är något som många finner 

jobbigt och gruvsamt och det är viktigt att ha det i beaktande och respektera 

individens integritet, i synnerhet när denne är så pass utelämnad som i ett 

vårdsammanhang (Hansson 2006).  En teori som utvecklats av närhetsetikern 

Logstrup (1956), säger att en relation i grunden är assymmetrisk där den ena parten 

står i en beroendesituation gentemot den andre. Det innebär, i vårdsammanhang, att 

det aldrig kommer uppstå en jämlik relation mellan vårdare och vårdtagare.  

Det är därför viktigt att vara medveten om det moraliska ansvar vårdaren har och att 

denne i alla lägen visar hänsyn och förståelse för individens utsatta position (Ibid). 

Ett sätt att få kvinnorna att känna sig mindre exponerade skulle kunna vara att 

tillhandahålla ett avskilt område att klä av sig på samt erbjuda patientrockar att ha på 

sig under undersökningen. 

 

En del kvinnor upplevde det som lättare att klä av sig ifall röntgensjuksköterskan som 

utförde undersökningen var av kvinnligt kön. Då detta gällde studier där kvinnorna 

till största del var av annat ursprung än västerländskt finns det en kulturell aspekt 

som är viktig att ta hänsyn till. I vissa kulturer anses det vara tabu att ta av sig 

kläderna inför andra. Speciellt undersökningar som är av det intimare slaget, så som 

en mammografiundersökning, kan upplevas särskilt känsliga. Leininger (1995) 

började utveckla sin teori “Cultural Care Diversitiy” redan på 50-talet. Syftet var att 

öka medvetenheten om olika kulturella grupper för att på så sätt kunna erbjuda en 

god och transkulturell omvårdnad. När det gäller möten och vård av människor, av 

annan etnicitet och med andra kulturella värderingar, är det viktigt att vårdaren är 

lyhörd och respekterar individens särskilda behov för att inte riskera att denne 

känner sig kränkt eller illa behandlad (Ibid).  

 

Vår studie visade att röntgensjuksköterskans kompetens och engagemang hade en 

betydande roll för kvinnors allmänna upplevelse av undersökningen. I Poulos och 

Llewlyyns (2005) studie var en upplevd bristande kompetens hos 
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röntgensjuksköterskan en negativ aspekt med undersökningen, då de var dåliga på 

att kommunicera med kvinnorna samt att ge tillräcklig information. Lown et al. 

(2009) har i sin studie undersökt kommunikationen mellan röntgensjuksköterskorna 

och kvinnorna samt hur de interagerar med varandra i samband med en 

mammografiundersökning. Precis som i vår studie så visade huvudresultatet i den 

studien att kommunikationen mellan de två parterna var till viss del bristfällig. Samt 

att det fanns ett kontinuerligt behov av information och emotionellt stöd hos 

kvinnorna som röntgensjuksköterskorna inte tycktes kunna möta tillräckligt bra.  

 

För att på bästa sätt kunna tillgodose kvinnornas behov av information och stöd är 

kommunikationen en viktig beståndsdel. Bekräftande kommunikation är ett tecken 

på att man respekterar den andre individens tankar och känslor och är en viktig del i 

att få individen att känna sig delaktig i processen kring sin egen vård (Eide & Eide 

2009, 259-262).  

 

Att skapa delaktighet är även viktigt ur en etisk synpunkt då det främjar individens 

känsla av autonomi och självbestämmanderätt. Ökad kunskap och information är ett 

steg i att få individen att känna sig mer i kontroll (Eldh et al. 2006). Det ingår även i 

röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning att stödja vårdtagaren på ett 

respektfullt vis och med adekvat information tillgodose dennes välbefinnande vid 

undersökningar (Örnberg & Andersson 2012, 12). Vikten av god information visade 

sig även i Shrestha och Poulos (2001) studie. Där fann de att muntlig information 

innan undersökningen bidrog till att reducera obehagen genom att dämpa negativa 

förväntningar, denna effekt sågs främst hos kvinnor som inte genomfört någon 

tidigare undersökning. Det tyder på att kvinnor som inte medverkat i tidigare 

undersökningar är de viktigaste att hålla välinformerade, eftersom de by gger sina 

förväntningar på utomstående källor snarare än egna erfarenheter.  

 

Att vänta på ett eventuellt cancerbesked kan för många framstå som ett hot mot sitt 

eget liv och väcka många tankar och känslor inför framtiden. Väntan på resultat av 

undersökningen visade sig även i vår studie vara en tid fylld med ångest och oro hos 

många kvinnor (Watson-Johnson et al. 2011; Engelman, Cizik & Ellerbeck 2005). Det 

bekräftas även i studien utförd av Sharp et al. (2003) där kvinnorna ansåg att det 

mest stressfyllda momentet kring undersökningen var just denna väntan. Det kan 
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antas att anledningen till att väntan upplevs påfrestande främst beror på huruvida 

resultatet är positivt eller negativt och så länge som detta är okänt så finns alltid 

risken för det värsta.  

 

Att få reda på resultatet av undersökningen på en gång, som vissa av kvinnorna ur 

Engelman, Cizik och Ellerbecks (2005) studie önskade, skulle kunna ha en positiv 

påverkan på kvinnornas välmående. Mcqueen (2009) fann nämligen i sin studie en 

sänkt känsla av ängslan hos kvinnor som fått ett tidigt resultatbesked i jämförelse 

med kvinnor som fick ett senare svar.  

Trots alla orosmoment som kvinnor behöver gå igenom under 

undersökningsprocessen verkar ändå resultatet av undersökningen spela en 

avgörande roll. För vissa kvinnor som medverkade i studien gjord av Hamilton et al. 

(2003) spelade resultatets innebörd en central roll där de tycktes kunna blunda för 

vissa obehag så länge de fick gynnsamma besked. Brett et al. (2005) fann även i sin 

litteraturstudie att de kvinnor som erhöll ett negativt svarsresultat hade en minimal 

psykologisk påverkan av sin mammografiscreening i slutändan.  

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med vår litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser i samband med 

mammografiscreening. Med anledning att detta användes endast kvalitativa artiklar 

då sådana fokuserar på att tolka och förstå människors subjektiva upplevelser av 

omvärlden (Forsberg & Wengström 2013, 54). Vår artikelsökning resulterade i att 

endast två databaser blev representerade. Vi var medvetna om att detta var en 

begränsning i litteraturstudien och utförde därför även sökningar i andra databaser, 

Pubmed och Scopus, i syfte att försöka utöka antalet artiklar att inkludera i 

resultatdelen. Det fanns en brist på artiklar som behandlade kvinnors väntan på 

mammografiresultat vilket avspeglar sig i vår litteraturstudie. Därför anser vi att 

ytterligare forskning krävs inom området.  

 

Det visade sig vara problematisk att hitta artiklar som höll nog bra kvalitet inom våra 

inkluderingskriterier. Enligt Forsberg och Wengström (2013, 26) kan det anses som 

en svaghet att ha tillgång till en begränsad mängd relevant forskning. Anledningen 
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till att utbudet av artiklar var undermåligt var för att vi använde oss av en del 

begränsningar. En av begränsningarna i arbetet var att endast inkludera artiklar som 

var publicerade efter år 2000. Det gjordes för att vi ville ha en uppdaterad syn av 

kvinnors upplevelser. Trots att vissa aspekter kring undersökningen inte förändrats 

nämnvärt över tiden, så är exempelvis den tekniska utrustningen som kvinnorna har 

kontakt med vid undersökningen ett område som ständigt är under utveckling. Detta 

tillsammans med att inga kvantitativa artiklar inkluderas resulterade i att endast att 

åtta artiklar ingick i litteraturstudien. 

 

Trots det skrala utbudet av högkvalitativa artiklar har det dock fört med sig vissa 

fördelar. På grund av detta så har möjligheten till att kunna välja artiklar att 

inkludera i resultatet efter eget tycke minskat vilket medför att resultatet bliv it så 

sanningsenligt som möjligt. Att i en litteraturstudie använda sig av ett selektivt urval 

av artiklar anses enligt Forsberg och Wengström (2013, 26) vara en svaghet.  

Några begränsningar gällande kvinnors ursprung, ålder eller etnicitet har inte heller 

använts. Det gör att en bredare bild av kvinnors upplevelser kan fås, eftersom 

tillvägagångssättet kring en mammografiundersökning kan skilja sig på vissa punkter 

mellan olika länder. Det skapar också ett resultat med ett mer mångkulturellt 

perspektiv vilket kan göra den mer överförbar till dagens mångkulturella samhälle 

(Forsberg & Wengström 2013, 140-141). 

 

Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna användes ett protokoll utformat för 

kvalitativa artiklar. Vissa frågor som ingick i detta formulär tillät endast en subjektiv 

tolkning vilket innebär att artiklarna i viss mån tillhör en kvalitetsgrad i enlighet med 

vårt tycke. Det betyder att kvalitetsgraden skulle kunna skilja sig om någon annan 

utförde samma granskning. Eftersom artiklarna som vi inkluderat i vår studie 

handlar om känslor och upplevelser snarare än fasta värden, finns det en risk att 

kvinnorna haft svårigheter att formulera sin egentliga mening (Alvesson 2011, 40). 

Detta skulle i så fall innebära att artikelförfattarna vid tolkning av data erhåller ett 

aningen missvisande resultat. Att vi sedan i vår studie måste tolka artikelförfattarnas 

tolkningar av kvinnornas upplevelser tror vi kan utgöra ytterligare en risk för ett 

missvisande resultat. 
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Risken för att misstolkningar skett på grund av att artiklarna varit skrivna på 

engelska ser vi som liten, eftersom vi vid osäkerhet tagit reda på främmande ords 

innebörd för att förstå sammanhanget i texterna. Det kan däremot inte uteslutas helt 

att eventuella feltolkningar skett. En annan styrka med arbetet är att vi som författare 

inte själva genomgått någon mammografiundersökning och därför inte kunnat vinkla 

resultatet efter egna åsikter och upplevelser.  

 

Forskningsetisk reflektion 

 

All medicinsk forskning som berör människor bör ha granskats samt godkänts av en 

etisk kommitté (Helsingforsdeklarationen 2013). Det valdes därför att ha som krav 

att alla artiklar som ingick i studiens resultat skulle vara etiskt godkända. För att 

säkerhetsställa sig om det har vi granskat artiklarna efter information om detta.  

Där sådan information saknats har riktlinjerna för publicering tagits reda på hos 

aktuell artikels tidsskrift.  

 

I de studier som använts i litteraturstudiens resultat har inga större etiska dilemman 

uppstått. Deltagarna har med informerat samtycke valt att ingå i dessa studier. Med 

detta menas att de fått information om studien, haft en förmåga att kunna tolka 

informationen och noggrant kunnat fatta ett frivilligt beslut angående sin medverkan 

(Kjellström 2012, 82-83). Eftersom studierna inkluderat kvinnor som skulle ha utfört 

sin mammografiundersökning i vilket fall som helst, har studierna inte bidragit till att 

utsätta deltagarna för något extra obehag eller påfrestningar i det avseendet. 

Kvinnorna som deltog i Tolma et al. (2002) studie blev däremot intervjuade 

angående förväntningar inför framtida undersökningar och det kan tänkas att detta 

kunnat skapat ett stressmoment och en viss oro. 

 

I vissa studier fick deltagarna ersättning för sin medverkan (Ndikum-Moffor et al. 

2013; Engelman, Cizik & Ellerbeck 2005; Engelman et al. 2012; Tolma et al. 2002; 

Watson-Johnson et al. 2011). Enligt Kjellström (2012, 82-83) ska ingen form av yttre 

lockelse finnas för att medverka i en studie. Däremot anser vi i dessa fall att 

ersättningen inte var stor nog för att vara en drivande orsak till att medverka i 
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studien. Det sågs snarare som en kompensation för merkostnader som uppstått för 

att kunna medverka. 

 

Betydelse för radiografi  

 

För att kunna erbjuda en god och individanpassad vård är det viktigt att ha en 

djupare förståelse för hur människor upplever särskilt utsatta situationer. De kvinnor 

som genomgår en mammografiundersökning och som finner denna särskilt 

påfrestande har rätt att få adekvat stöd. Om röntgensjuksköterskan har en 

förkunskap om vilka sorts känslor som kan uppstå, finns det en större möjlighet att 

utföra en så bra och lättsam undersökning som möjligt för patienterna. Enligt den 

yrkesetiska koden ska röntgensjuksköterskan ge patienter information vid 

undersökningar och arbeta för att lindra obehag och smärta (Örnberg & Eklund 

2008, 3). Litteraturstudiens resultat visar hur viktigt det är att hålla fast vid och följa 

dessa riktlinjer genom att ge god information till oroliga patienter och minimera 

obehag i så stor utsträckning som möjligt.  

 

Kompetensbeskrivningen anger att röntgensjuksköterskan ska ha en förmåga att 

uppmärksamma vårdtagarens upplevelser av obehag och smärta (Örnberg & 

Andersson 2012, 12). Att inte orsaka skada är en grundläggande princip i 

vårdsammanhang, ur ett sådant perspektiv skulle det vara fördelaktigt för patienten 

om obehag gick att undvika helt och hållet. Däremot kan viss skada förekomma utan 

att bryta mot principen, så länge den är ett medel för att nå hälsa samt stärka 

individens autonomi (Beauchamp & Childress 2013). Genom att öka kunskapen kring 

vilka moment som kan upplevas särskilt smärtsamma, skapar det en möjlighet för 

röntgensjuksköterskan att motverka obehag innan det uppstår. 
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Slutsats 

 

Vår litteraturstudie visade att majoriteten av kvinnorna som deltog i 

mammografiscreening under något tillfälle blev fysiskt eller känslomässigt 

påverkade. De främsta problemen handlade om smärta och bristen på information i 

samband med undersökningen. Andra aspekter som påverkade upplevelsen var 

rädslan för en cancerdiagnos samt det bemötande kvinnorna fick av 

röntgensjuksköterskan. Resultatet visade att de flesta kvinnor hade en god 

riskmedvetenhet kring bröstcancer och fördelarna av mammografiscreening, men att 

det hos vissa fanns en del kunskapsbrister. Trots de negativa upplevelserna var 

majoriteten av kvinnorna fortfarande motiverade att medverka i fortsatta 

screeningundersökningar.  

 

För att kunna förbättra kvinnors upplevelser, samt att driva utvecklingen mot att 

minimera smärta och obehag i samband med mammografiscreening, krävs 

kännedom och förståelse kring kvinnors helhetsupplevelser av undersökningen. En 

sådan förkunskap skapar även större förutsättningar för röntgensjuksköterskan att 

kunna tillgodose de behov som kan uppstå i samband med en undersökning. Detta 

tillsammans med en ökad satsning av samhället för att höja riskmedvetenheten kring 

bröstcancer, tror vi skulle kunna gynna screeningsdeltagandet och därmed reducera 

antalet bröstcancerrelaterade dödsfall. 
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Bilaga 1. Tabell 1. Artikelsökning och urval 

Databas Sökord Begränsningar Datum Träff

ar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

CINAHL Mammography AND view AND 

screening  

 

Publicerad efter år 2000. 

Peer-reviewed 

14-02-28 65 3 1 1 

 

CINAHL Mammography AND results AND 

experience 

Publicerad efter år 2000. 

Peer-reviewed 

14-02-26 144 4 2 1 

CINAHL Mammography AND discomfort 

AND experience 

 

Publicerad efter år 2000. 

Peer-reviewed 

14-02-27 14 2 1 1 

CINAHL Mammography AND women AND 

satisfaction  

Publicerad efter år 2000. 

Peer-reviewed 

14-03-07 48 1 1 1 

CINAHL Mammography AND waiting AND 

results AND experience 

Publicerad efter år 2000. 

Peer-reviewed 

14-03-13 6 2 2 1 

PsycINFO  

 

Mammography AND qualitative Publicerad efter år 2000. 

Peer-reviewed 

14-03-13 52 3 2 2 

Manuell 

sökning 

  14-04-01    1 

 



 

 

 

 

Bilaga 2. Kvalitetsprotokoll för granskning av kvalitativa artiklar 

 

Beskrivning av studien: 

Patientkarakteristiska                 Antal:     Ålder:    Man/kvinna: 

Finns det ett tydligt syfte?                           Ja    Nej    Vet ej 

Är kontexten presenterad?       Ja    Nej    Vet ej 

Etiskt resonemang?                                Ja    Nej    Vet ej 

Relevant urval?                                    Ja    Nej    Vet ej 

Strategiskt urval?                                Ja    Nej    Vet ej 

Urvalsförfarande tydligt beskrivet?                       Ja    Nej    Vet ej 

Datainsamling tydligt beskriven?                      Ja    Nej    Vet ej 

Analys tydligt beskriven?                           Ja    Nej    Vet ej 

Är resultatet logiskt, begripligt?                           Ja    Nej    Vet ej 

Råder datamättnad?                                 Ja    Nej    Vet ej 

Råder analysmättnad?                Ja    Nej    Vet ej 

Redovisas resultatet klart och tydligt?                      Ja    Nej    Vet ej 

Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  Ja    Nej    Vet ej 

Genereras teori?                                Ja    Nej    Vet ej 

Är beskrivning/analys adekvat?                           Ja    Nej    Vet ej 

Sammanfattande bedömning av kvalitet:        Låg (1-5)     Medel (6-10)         Hög (11-15) 



 

 

 Bilaga 3. Tabell 3. Artikelöversikt 

Författare, 

År, Land, 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod 

 

Etiskt 

granskad 

Deltagare  

 

Huvudresultat Kvalitet 

 

Engelman, 

K., Cizik, A, 

& Ellerbeck, 

E. (2005) 

 

USA 

 

Women & 

Health 

Women’s 

Satisfaction 

with Their 

Mammograp

hy 

Experience: 

Results of a 

Qualitative 

Study 

 

Utvärdera 

kvinnors 

totalupplevel

ser av att 

genomgå 

mammografi 

undersöknin

gar. 

Diskussion i 

fem 

fokusgrupper 

som filmades 

och 

ljudbandades. 

 

Ja 

103  Resultatet delades in sju 

kategorier: (1) Tidsbokning, (2) 

Anläggning, (3) Undersökning, 

(4) Generande omständigheter, 

(5) Smärta, (6) Bemötande, 

(7) Resultat 

Hög 

  



 

 

Bilaga 3. Tabell 3. Artikelöversikt 

Författare, 

År, Land, 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod 

 

Etiskt 

granskad 

Deltagare Huvudresultat Kvalitet 

 

Engelman, 

K., Cizik, A., 

Ellerbeck, E. 

& 

Rempusheski

, V. 2012. 

 

USA 

 

Women's 

Health Issues 

Perceptions 

of the 

Screening 

Mammograph

y Experience 

by Hispanic 

and Non-

Hispanic 

White 

Women 

 

Upptäcka 

eventuella 

skillnader i 

olika 

kvinnors 

upplevelser 

av 

mammografi

undersöknin

gar. Från 

kallelse till 

väntan på 

resultat. 

Diskussioner 

inom nio  

fokusgrupper 

som filmades, 

ljudbandades 

och 

dokumentera

des skriftligt. 

 

Ja 

88  Resultaten visade på skillnader i 

olika etniska gruppers 

upplevelser. I grupp ett lades 

mer fokus på det genanta i 

undersökningen samt rädslan att 

dö. I grupp två var behovet av 

tydliga instruktioner och 

förberedelser viktigare. 

Gemensamt för de båda 

grupperna var upplevelsen av 

smärta och obehag. 

 

 

Medel 
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År, Land, 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod 

 

Etiskt 

granskad 

Deltagare Huvudresultat Kvalitet 

 

Hamilton, E., 

Wallis, M., 

Barlow, J., 

Cullen, L. & 

Wright, C. 

(2003)  

 

UK 

 

Health care 

for women 

international 

Women´s 

views of a 

breast 

screening 

service 

Få en ökad 

förståelse av 

kvinnors syn 

på 

bröstscreeni

ng 

Diskussioner i 

små 

fokusgrupper 

kring färdig 

formulerade 

frågor 

 

Ja 

 

48  Mer information skulle behövas 

både före och efter 

undersökningen. Alla kvinnor 

upplevde något slags obehag 

under screeningprocessen. 

Oroligheter fanns kring 

screeningresultatet och cancer i 

allmänhet. 

Medel 
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Titel Syfte Metod 
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Deltag

are 

Huvudresultat Kvalitet 

 

Watson-Johnson, 

L., DeGroff, A., 

Steele, C., Revels, 

M., Smith, J., 

Justen, E., Barron-

Simpson, R., 

Sanders, L. & 

Richardson, L. 

(2011) 

 

USA 

 

Jounal of 

Women´s Health 

 

Mammo

graphy 

adheren

ce: A 

qualitati

ve study 

Att ta reda 

på varför 

kvinnor som 

tidigare 

deltagit i 

screeningpro

gram väljer 

att inte 

fortsätta. 

 

 

 

 

Diskussioner i 

fokusgrupper 

 

Ja 

128 

 

 

Det framkom fem kategorier som 

påverkar kvinnors medverkande i 

undersökningar. Dessa var (1) 

funderingar kring effektiviteten, (2) 

undersökningsprocessen, (3) 

tillgängligheten, (4) psykosociala 

faktorer samt (5) kulturella 

faktorer. 

Hög 
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Författare, 

År, Land, 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod 

 

Etiskt granskad 

Deltag

are 

Huvudresultat Kvalitet 

 

Ndikum-

Moffor, F., 

Braiuca, S., 

Daley, C., 

Gajewski, B. 

& Engelman, 

K. (2013) 

USA 

Women's 

Health Issues 

 

Assessment 

of 

Mammograp

hy 

Experiences 

and 

Satisfaction 

Among 

American 

Indian/Alask

a Native 

Women 

Att fastställa 

kvinnors 

upplevelse 

och 

tillfredställels

e av att 

genomgå en 

mammografi

undersöknin

g. 

Nio fokusgrupper 

skapades där 

deltagarna fick 

diskutera sina 

upplevelser under 

ledning av en 

diskussionsledare

. Denna 

diskussion 

spelades in både 

på film och på 

ljudband. 

 

Ja 

53  

 

 

Ja 

Fem teman erhölls från fokus 

grupperna. (1)Kunskap, 

Kommunikation och 

medvetenhet av bröstcancer, (2) 

Orsaker att inte genomgå 

mammografi,(3) 

Mammografienhetens storlek, 

(4) Omdömen av 

röntgensjuksköterskan, (5) 

Motiverande faktorer för att 

genomgå en mammografi. 

Medel 
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are 

Huvudresultat Kvalitet 

 

Johansson, I, 

& Berterö, C 

(2003) 

 

Sweden 

 

Health care 

for women 

international 

 

Getting no 

respect: 

Barriers to 

mammograp

hy for a 

group of 

Swedish 

women 

Att förstå 

och förklara 

varför 

kvinnor 

slutar att 

deltaga i 

mammografi

screening. 

En kvalitativ 

metod i form av 

intervjuer och 

insamlande av 

nedskrivna 

kommentarer 

användes. 

 

Ja 

16  

Ja 

Det stora huvudfyndet var att 

kvinnorna inte upplevde att de 

blivit respekterade. Andra 

faktorer som spelade roll var 

obehag som uppstått under 

själva undersökningen och andra 

kringliggande omständigheter. 

 

 

 

 

Hög  
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Etiskt 

granskad 

Deltagare Huvudresultat Kvalitet 

 

Tolma, E., 

Batterton, C., 

Hamm, R., 

Thompson, D. 

& Engelman, 

K. (2012) 

 

USA 

 

American 

Journal of 

Health 

Education 

American 

Indian 

Women and 

Screening 

Mammograp

hy 

 

Identifiera 

motivationsf

aktorer som 

påverkar 

kvinnors val 

att uttföra 

mammografi

undersöknin

gar. 

Semi-

strukturerand

e intervjuer 

 

Ja 

24 

 

Det fanns en mixad inställning 

gentemot att utföra screeningar. 

Olika barriärer och upplevelser 

kring undersökningen framkom. 

Hög 
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Författare, 

År, Land, 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod 

 

Etiskt 

granskad 

Deltagare Huvudresultat Kvalitet 

 

Poulos, A. & 

Llewellyn, G. 

(2005) 

 

AUS 

 

Radiography 

Mammograp

hy 

discomfort: a 

holistic 

perspective 

derived from 

women’s 

experiences 

Att belysa 

kvinnors 

helhetsupple

velser av 

mammografi

undersöknin

gar 

 

 

 

 

 

 

 

Enskilda 

intervjuer 

med raka och 

tydliga frågor. 

 

Ja 

12 Tre huvudteman med tillhörande 

underteman uppenbarades som 

beskrev kvinnornas upplevelser. 

Hög 

 


