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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Riskfaktorerna 

är flera och därför har Socialstyrelsen bestämt att hälso- och sjukvården ska erbjuda 

mammografiscreening för att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium. Bukaortaaneurysm är 

en lokal vidgning av kroppspulsådern som främst drabbar män. Sjukdomen är ofta 

asymtomatisk och kan vara livshotande. Socialstyrelsen har därför bestämt att en 

engångsundersökning ska erbjudas alla män i 65-års ålder. Syfte: Syftet med examensarbetet 

var att studera anledningar till utebliven screeningundersökning och om anledningarna skiljer 

sig åt för mammografi- och bukaortascreening. Metod: Detta examensarbete är en 

litteraturöversikt som behandlar 15 vetenskapliga artiklar relevanta till arbetets syfte. 

Resultat: Faktorer som påverkade deltagandet var: ålder, invandring, nära relation till 

sjukdomen, avstånd, svårigheter att ta sig till klinik/opassande öppettider, utbildning, social 

status, fysisk och psykisk ohälsa, okunskap/bristande information, rädslor/förnekelse, 

civilstånd/familj och mottagen påminnelse. Diskussion: Samtliga punkter för icke deltagande 

stämde inte alltid överens för de båda screeningprogrammen. Efter granskning av inbjudan till 

screeningprogrammen sågs skillnader i informationen som skulle kunna ha betydelse för de 

faktorer som studerats i artiklarna. Slutsats: Icke deltagande kan bero på flera faktorer som 

påverkas av varandra och en liten skillnad mellan män och kvinnor sågs. Inbjudan kan 

påverka deltagandet i vissa fall. 
 

Nyckelord: Mammografi, screening, bröstcancer, bukaortaaneurysm, icke deltagande  
 



 
 

Happy unaware or unhappy knowing? 

-A review of why people choose not to participate in mammography screening and 

abdominal aortic aneurysm screening 

 

Summary 
 

Background: Breast cancer is the most common form of cancer in women in Sweden and 

there are several risk factors. Abdominal aortic aneurysm is an expansion of the vessel and 

men are most likely to suffer. The disease is asymptomatic and life-threatening. The National 

Board of Health and Welfare has decided to offer mammography screening and aneurysm 

screening to detect the diseases in an early stage. Aim: The aim with this review was to study 

reasons for non-participation in screening and if reasons differ from the both screening 

programme. Method: This bachelor thesis was designed as a review based on 15 articles. 

Results: Factors that affect the attendance was: age, immigration, close relations to the 

disease, distance, disable to get to the clinic/unfitting opening hours, education, social status, 

physical/mental health, unknowledge/less information, fear/denial, civil status/family and 

reminder letter. Discussion: Factors for non-attendance was not the same for both screening 

programmes. Inspection of the invitation letter from Jönköping county showed some defects 

that could affect the factors that has been found in the articles. Conclusion: Non-attendance 

can depend on several factors that influence each other and small differences was seen 

between men and women. The invitation letter could affect the participation in some cases. 
 

Keywords: Mammography, screening, breast cancer, abdominal aortic aneurysm, non-

attendance  
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Inledning 

Enligt Socialstyrelsen (u.å.) bör hälso- och sjukvården erbjuda screeningprogram för 

bröstcancer och bukaortaaneurysm. Detta är dock enbart rekommendationer från Sveriges 

socialstyrelse och det är upp till varje landsting att avgöra om ett screeningprogram ska 

startas. Syftet med screeningprogram är att tidigt upptäcka och åtgärda hälsotillstånd som kan 

få allvarliga och omfattande konsekvenser för den enskilda individen men också för 

samhället. Genom tidig upptäckt av åkomma är målet att kunna åtgärda det i tid, för att 

försöka förhindra för tidig död, uttalad skada eller funktionsnedsättning. Detta besparar även 

samhället på mycket resurser (Socialstyrelsen u.å.).  
 

Screening för bröstcancer utförs med mammografi hos kvinnor i åldern 40-74 år och 

bukaortaaneurysm kontrolleras genom engångsundersökning med ultraljud på 65-åriga män. 

Risken för bukaortaaneurysm är fyra gånger högre hos män än hos kvinnor (Solomon och 

Kent 2014). Socialstyrelsens motivering för rekommendation av screening med mammografi 

är att dödligheten i bröstcancer sänks med 16-25 %. Hälsovinsterna av kontroll genom 

mammografi överväger negativa effekter som kan uppstå (Socialstyrelsen u.å). En sådan 

negativ effekt skulle kunna vara att bröstcancer diagnostiseras hos kvinnor som inte har 

symtom. Detta innebär att behandling sker i onödan genom mastektomi trots att personen inte 

haft några symtom och kanske aldrig heller skulle få några besvär under hela sin livstid 

(Hersch et al. 2013, Sen och Kumkale 2015). Negativa effekter finns även inom screening för 

bukaorta. Då aneurysm, i de flesta fall, är en asymtomatisk sjukdom blir patienter som 

upplever sig som friska istället sjuka när de får en aneurysmdiagnos vilket kan medföra en 

onödig oro. (Badger et al. 2011).  

Hälsovinsterna för screeningprogrammen är stora och enligt Socialstyrelsen (u.å) minskar 

dödligheten i bukaortaruptur med cirka 50 % för män över 65 år. Enligt beräkningar från 

Socialstyrelsen (u.å) kan en för tidig död av bukaortaruptur förhindras hos 90-100 män per år 

i Sverige. Syftet, det vill säga hälsovinsterna, för de två olika screeningprogrammen är 

densamma men omfattar två helt skilda diagnoser. 
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Bakgrund 

Bröstcancer 

Cancer är en tumörsjukdom som till en början uppkommer i en enda cell. Det sker mutationer 

i de gener som styr cellens delningsprocess. Cellen är konstruerad så att eventuella mutationer 

som uppkommer i cellens gener rättas till och det finns flera olika system för att reparera 

cellen. För att en cancercell ska uppstå krävs det över tio olika mutationer i de genetiska 

segment som styr över celldelningen (Bergh et al. 2007). Mutationerna leder till en snabb 

ohämmad celldelning och de nybildade cellerna bildar tillsammans en kompakt massa, 

cancertumör. Det finns över 200 olika typer av cancer som uttrycker sig på olika sätt beroende 

på i vilken typ av celler de uppstår. Från det att en enda cell drabbas av mutationerna och 

ohämmad celldelning tills dess att tumören är så stor att den blir synlig eller kännbar kan det 

ta mellan 5 till 20 år. De cancertumörer som uppstår kan också vara av olika typer; benign 

eller malign. De benigna tumörerna håller sig till cellmassan i tumören utan att växa in i 

omkringliggande vävnad medan maligna tumörer tränger sig i den omkringliggande 

vävnaden. Detta gör att de maligna tumörerna kan ta sig in i blod- och lymfsystem och på så 

sätt sprida sig till annan vävnad i kroppen och bilda metastaser. Diagnosen för vilken typ av 

cancer det rör sig om ställs beroende på var den ursprungliga tumören har uppstått (Sköld 

Nilsson 2010). De vanligaste cancerformerna i Sverige är bröst-, prostata- och 

tjocktarmscancer. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor (Andersson et al. 

2012, Norfjord Zidar et al. 2015). Cancerformen kan drabba män, men drabbar kvinnor i 

mycket större utsträckning (Bergh et al. 2007). Riskfaktorer för att drabbas av bröstcancer 

utgörs av miljö och ärftliga faktorer (Silverman et al. 2001). Miljöfaktorer innebär alla yttre 

faktorer som bland annat levnadsvanor, matvanor, stress och användning av p-piller. 

Joniserande strålning är en miljöfaktor som bidrar till en mycket hög risk för att utveckla 

bröstcancer (Sköld Nilsson 2010). I Sverige finns det strålskyddsförskrifter som säger att 

människor inte får utsättas för en hög stråldos inom vården (SFS 1988:220). Risken för att 

utveckla bröstcancer till följd av diagnostisk strålning är därför låg. De ärftliga faktorerna 

utgörs utav gener som fås genom anlag från både mamman och pappan (Sköld Nilsson 2010). 

Den absolut största riskfaktorn för att utveckla bröstcancer är att vara kvinna. Det har visats 

att de kvinnliga könshormonerna kan ha en cancerframkallande effekt på cellerna genom att 

de stimulerar en ökad celldelning hos bröstkörtelcellerna. Den ökade celldelningen ökar 

risken för mutationer som i sin tur ökar risken för att utveckla cancer (Bergh et al. 2007).  
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Radiologi 

Röntgenstrålning uppkommer genom att elektroner förs med en hög hastighet in i en anod. 

Vid kollisionen mellan elektrod och anod kommer den mesta rörelseenergin att omvandlas till 

värmeenergi, men en liten del av rörelseenergi omvandlas till röntgenfotoner som sänds ut. 

Röntgenfotonerna kommer att sändas genom kroppen och beroende på vilken typ av vävnad 

som fotonerna stöter på kommer olika stor mängd att attenueras eller stoppas helt. Densiteten 

hos olika vävnader bestämmer attenueringen av röntgenfotonerna. Högre densitet bidrar till en 

högre attenuering och kompakta material, såsom skelettvävnad, stoppar fotonernas passage 

totalt. Vävnader med högre densitet kommer att bli ljusare i bilden medan vävnad som släpper 

igenom stor del av röntgenfotonerna kommer att färgas mörkare (Berglund och Jönsson 

2007).  

 

Mammografi 

Mammografi är en radiologisk undersökning där bröstvävnaden undersöks. Vid 

undersökningen placeras bröstet mellan två plattor som pressar samman bröstet för att 

åstadkomma så bra genomlysning av röntgenstrålningen som möjligt. Vid mammografi 

undersöks brösten bilateralt och bilder tas från olika projektioner. Alla landsting i Sverige har 

ett screeningprogram för mammografiundersökningar där det vanligaste åldersspannet på 

kvinnorna som undersöks är 40-74 år, men i vissa landsting är första screeningtillfället för 

kvinnor över 40 år. Kvinnorna erbjuds mammografiundersökning vartannat år för att kunna 

upptäcka cancersjukdomen vid ett tidigt stadium (Socialstyrelsen u.å, Sköld Nilsson 2010). I 

Jönköpings läns landsting erbjuds kvinnor en mammografiscreening från 40 års ålder. 

Tekniken som används idag är så pass effektiv att väldigt små tumörer kan identifieras och det 

har bidragit till att antalet diagnostiserade bröstcancerfall har ökat sedan screeningen infördes 

(Bergh et al. 2007, Haukka et al. 2011). Mammografi är inte bara en screeningundersökning 

utan ingår i utredningen och diagnostiseringen av bröstcancer i alla åldrar. I utredningen av 

bröstcancer ingår också andra undersökningar som ultraljud, magnetresonanstomografi och 

biopsier (Bergh et al. 2007, Sköld Nilsson 2010, Jensen et al. 2004).  

 

Behandling av bröstcancer 

När diagnosen bröstcancer har verifierats finns det tre olika former av behandling; kirurgi, 

strålning och läkemedelsbehandling. Vid kirurgisk behandling är syftet att ta bort all  
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tumörvävnad. Det kan innebära att hela bröstet avlägsnas men ibland räcker det att endast en 

del av bröstet tas bort. Ibland avlägsnas även lymfkörtlar i armhålan eller endast den 

lymfkörtel som dränerar bröstet, så kallad portvaktskörtel. Lymfkörtlarna tas bort för att 

minimera risken för återfall. Strålbehandlingen är en lokal behandlingsform där 

tumörvävnaden bestrålas i syfte att döda cancercellerna och stoppa tillväxten av tumören. 

Läkemedelsbehandlingen består utav cytostatika, antihormoner och antikroppar. Cytostatika 

är cellgifter och har inte en lokal verkan utan påverkar hela kroppen vilket leder till många 

biverkningar hos patienten. Antihormoner används för att motverka de kvinnliga 

könshormonerna och antikroppar för att motverka proteiner i cancertumören. Antihormoner 

och antikroppar har också biverkningar men inte i samma utsträckning som cytostatika. Det 

vanligaste är att de olika behandlingsformerna kombineras vid behandlingen av bröstcancer 

(Bergh et al. 2007, Lee et al. 2010). 

 

Bukaortaaneurysm  

De stora artärernas väsentliga funktion är att transportera oxygenerat blod till vävnad samt att 

dämpa tryckoscillationer från hjärtats slagvolym. I en normal artär är det alltid framflöde och 

blodtrycket sjunker successivt med framflödet till mer perifert belägna kärl. Under 

kammarkontraktion stiger trycket i aorta och i de centrala artärerna och de elastiska väggarna 

tänjs ut under systole. Under diastole drar kärlen ihop sig och håller trycket uppe så att blodet 

kan fortplantas i perifer riktning (Jogestrand och Rosfors 2002).  

 

Definitionen av ett bukaortaaneurysm är en lokal vidgning av kärlets diameter. Det anses vara 

ett aneurysm när artären är > 1,5 gånger förväntad diameter vilket innebär en diameter på ca 3 

cm eller mer (Svensjö 2014). Kärlvidgningen kan vara av olika karaktär samt ha olika 

lokalisation. Aneurysm delas in i fusiforma, sackulära samt pseudoaneurysm (Bergqvist 

2013). Aneurysm kan ligga suprarenalt, då det föreligger över njurartärerna, juxtarenalt då det 

föreligger i anslutning till njurartärerna och vid infrarenalt aneurysm börjar vidgningen 

bortom njurartärerna. Händelseförloppet för bildning av ett aneurysm har flera faktorer. 

Infiltration av makrofager och lymfocyter i kärlväggen, förstörelse av elastin och kollagen i 

tunica media och adventitia samt förlust av glattmuskelceller som leder till att tunica 

medialagret blir tunt (Solomon och Kent 2014).  
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En vidgning av kärlet är ofta asymtomatisk men vid ruptur kan symtom uppstå. Rupturerar 

kärlet står personen inför en livshotande situation vilket beror på att många inte hinner till 

sjukhus i tid eller får fel diagnos vid ankomst till sjukhuset (Badger et al. 2011). Vid stort 

aneurysm kan personen uppleva pulsationer i buken men även smärta kan förekomma. Det 

sistnämnda symtomet är ovanligt och är då ofta mycket allvarligt då det är ett varningstecken 

för ruptur (Bergqvist 2013).  

 

Screeningprogrammet för bukaorta är en engångsundersökning som utförs med 

ultraljudsteknik, oftast av en legitimerad Biomedicinsk analytiker. Diagnosen ställs med hjälp 

av ultraljud och är den mest effektiva metoden för att profylaktiskt minska dödlighet på grund 

av ruptur av kärlet (Andersson et al. 2012, Svensjö 2014).  

 

Ultraljud 

Ultraljud används flitigt inom medicin för både terapi och diagnostik. Hittills har inga 

skadeverkningar kunnat påvisas för ultraljudstekniken vid normal diagnostisk användning och 

anses därför ofarlig. Genom dess ljudvågor, med en frekvens > 20 000 Hz, kan bilder av 

vävnader framställas och blodflödesmätningar kan detekteras. Genom reflektion och 

spridning av ljudvågor kan information om vävnadens struktur hämtas. En ultraljudsgivare 

med piezoelektriska kristaller placeras över det område som ska undersökas. För att få minsta 

skillnaden i akustisk impedans mellan luft och hudyta används en gel (Berglund och Jönsson 

2007, Jogestrand och Rosfors 2002).  

 

Bukaortascreening 

Screeningprogram för bukaortaaneurysm medför minskad risk för dödlighet och allvarliga 

komplikationer för patienten, då kärlvidgningen kan hittas i god tid. En sjukdom hittad i ett 

tidigt stadium kan ge patienten möjlighet till planerad eller förebyggande operation vilket 

också oftast medför bättre postoperativa resultat (Svensjö et al. 2011). 30 dagar efter en 

planerad operation är risken för död 1,6 % och 27 % risk vid akut operation (Bergqvist 2013). 

Genom screeningprogram menar Socialstyrelsen (u.å.) att färre män kommer att dö i förtid av 

bukaortaruptur om antalet besöksankomster för undersökningen är relativt hög.  

Vid undersökning av bukaorta underlättar det om patienten är fastande (ca 4-6 timmar), detta 

för att undvika störande tarmgas. Vanligen används en lågfrekvensgivare, med pulsad 

doppler, då artären ofta ligger djupt ner i vävnaden. Patienten är liggandes på rygg och 
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undersöks longitudinellt framifrån. Vid aneurysm mäts maximala diametern både från 

longitudinella och transversella bilder (Jogestrand och Rosfors 2002).  

 

Behandling av bukaortaaneurysm 

Bukaortaaneurysm med en diameter > 5 cm innebär en ökad risk för ruptur. 5 cm i 

aneurysmdiameter medför en risk för ruptur med 20 % inom fem år. Vid 6 cm är risken 30 % 

och vid 7 cm är risken 50 %. Rekommendationerna för behandling bedöms därför vid en 

diameter på ca 5,5 cm (mätt med ultraljud) samt om patienten har symtom eller en snabb 

expansion av aneurysmet på > 1 cm/år. Detta är endast rekommendationer och flera faktorer 

måste vägas samman. Hos yngre personer med en diameter på 4,5 cm är risken stor att 

aneurysmet skulle hinna öka i storlek än hos någon som är äldre. Därför kan även ålder spela 

en viktig roll vid bedömning av behandling (Bergqvist 2013).  

 

Behandling av bukaortaaneurysm görs med öppen kirurgi eller endovaskulärt (Svensjö et al. 

2011). Öppen kirurgi innebär ett stort kirurgiskt ingrepp och kan medföra fler postoperativa 

konsekvenser eller mortalitet. Planerad öppen kirurgi har en mortalitet på ca 2,5 %. 

Långsiktiga komplikationer är få med endovaskulär aortaaneurysmrekonstuktion (EVAR). 

Aneurysmet exkluderas från cirkulationen med kärlklämmare och en stentgraft sys inuti 

aneurysmsäcken (Bergqvist 2013).  

 

Mammografiscreening har pågått i Sverige i många år, men trots detta kan 

screeningprogrammet fortfarande utvecklas. Socialstyrelsen (u.å.)  har gjort bedömningar 

angående informationen som ges till patienterna idag, via inbjudan och 1177.se, och de anser 

att informationen är bristande. Bukaortascreeningen kan genom uppföljning på lokal, regional 

och nationell nivå förbättras och utvecklas ytterligare. Socialstyrelsen (u.å.) anser att 

ultraljudsundersökningens kvalité, uppföljning av identifierade aneurysm samt 

deltagarfrekvensen bör följas och att regelbundna kvalitetskontroller genomförs. Det krävs ett 

högt deltagande för att screeningprogrammen ska vara kostnadseffektiva samt bidra till 

önskade hälsovinster i samhället (Badger et al. 2011, socialstyrelsen u.å.). Erhålls en ökad 

förståelse för varför personer väljer att inte delta i en screeningprogram kan deltagandet höjas 

Detta genom att motverka orsakerna som bidrar till icke deltagande hos individen.  
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Syfte 

Syftet var att studera om anledningar till utebliven screeningundersökning skiljer sig åt för 

mammografi- och bukaortascreening. Syftet var även att diskutera anledningarna utifrån 

deltagandet i Jönköpings län. 
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Material och metod 

Design  

Detta examensarbete är en allmän litteraturstudie, det vill säga en litteraturöversikt. Arbetet 

omfattar 15 granskade vetenskapliga artiklar relevanta till syftet. Artiklarna är inhämtade från 

databasen PubMed via Jönköping Universitys högskolebibliotek. Publikationsdatum för de 

utvalda artiklarna begränsades mellan år 2000-2017 för att utesluta icke aktuell forskning. 

Litteratur som använts har också inhämtats från högskolebiblioteket. Statistiksiffror gällande 

screeningundersökningarna i Jönköpings län 2015 är inhämtade från Länssjukhuset Ryhov i 

Jönköping. Sommaren 2016 införde Jönköpings län kostnadsfri mammografiscreening. 

Statistik från år 2015 valdes därför ut. Till arbetet har även inbjudan till respektive 

screeningprogram inkluderats för att diskutera dess utformning och innehåll (Bilaga 1 och 2). 
 

För att diskutera arbetets syfte har vetenskapliga artiklar, som berör icke ankomst inom 

mammografi och bukaortascreening, valts ut. Övriga artiklar, är inhämtade från ovanstående 

databas, för en allmän översikt kring undersökningarna samt screeningprogrammens nytta. 

Kvalitetsgranskning har gjorts av samtliga artiklar med hjälp av en kvalitetsmall framtagen på 

Avdelningen för Omvårdnad på School of Health and Welfare vid Jönköping University 

(Bilaga 3). Kvalitetsmallen berör även etiska aspekter genom att kontrollera att artiklar tagit 

hänsyn till etiska spörsmål. Samtliga punkter i del 1 av kvalitetsmallen ska besvaras med “ja” 

för att inkluderas i resultatet. Övriga artiklar klassificeras som låg kvalitetsnivå och 

exkluderas från resultatdelen men kan komma att användas i andra kapitel i uppsatsen. Del 2 

av kvalitetsmallen består av sju frågor. För att uppnå en hög kvalitetsnivå krävs “ja” för sex 

eller fler av granskningsfrågorna. Artiklar med fem eller färre “ja” får kvalitetsnivå medel. 

Artiklar med både hög och medel kvalitetsnivå inkluderas i resultatet. 
 

Datainsamling  

Insamlingen av vetenskapliga artiklar har gjorts via databasen PubMed (Tabell 1). Sökord 

som använts berör syftet i arbetet och publikationsår som valdes vid varje sökning var 2000-

2017. Vid första sökningen gjordes en allmän sökning med färre sökord “Abdominal aortic 

aneurysm screening” vilket resulterade i 7789 träffar i PubMed. För att begränsa antalet 

träffar vid andra sökningen byttes “screening” ut mot “attendance” och gav 27 träffar. 

Samtliga 27 titlar och två abstract lästes men endast en av dessa valdes ut för 

kvalitetsgranskning. Nästa sökning “Abdominal aortic aneurysm screening participation” gav 
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23 träffar där 23 titlar och ett abstract lästes och den artikeln gick vidare för 

kvalitetsgranskning. Sökorden “Screening abdominal aortic aneurysm 65 year old men” 

resulterade i 60 träffar där samtliga titlar och ett abstract granskades som valdes ut till 

kvalitetsgranskning. En allmän sökning gjordes med sökorden “Breast cancer screening” och 

gav 69942 träffar i PubMed vilket gjorde att sökorden ändrades till “Breast cancer screening  

non-attendance”. Detta gav 36 träffar och 36 titlar och tre abstract lästes men endast två 

artiklar gick vidare för kvalitetsgranskning. Sökorden ändrades till “Mammography screening 

non-attendance” som visade 25 artiklar. 25 titlar och åtta abstract studerades och sex valdes 

till kvalitetsgranskning. En sökning på orden “Bias mammography screening“ gav 690 träffar 

och begränsades till 188 träffar när sökorden byttes till “Bias women cancer screening 

mammography”. Av de 188 träffarna lästes 188 titlar och sju abstract, varav två valdes ut till 

kvalitetsgransking. Sökorden “Bias abdominal aortic aneurysm screening “ användes och 

antalet träffar blev 176 och av dessa lästes 176 titlar och två abstract men ingen artikel valdes 

ut till kvalitetsgranskning. Sökningen med orden “Men's view abdominal aortic aneurysm 

screening” gav noll träffar men sökningen med orden “Women’s view breast cancer 

mammography screening” gav 41 träffar. Av de artiklarna lästes 41 titlar, tre abstract och en 

artikel valdes ut till kvalitetsgranskning. “Attend breast cancer screening mammography” fick 

107 träffar. Av träffarna studerades 107 titlar och 11 abstract men endast en artikel valdes ut 

till kvalitetsgranskningen. För att utöka antalet artiklar gällande icke deltagande av screening 

av bukaorta granskades referenser och artiklar som refererat till de utvalda artiklarna. Efter 

genomgången var det endast en artikel som gick vidare till kvalitetsgranskning (Tabell 2).  
 

För att få en inblick i vad patienterna får för information inför en screening har inbjudan till 

bukaortaundersökning inhämtats från Klinisk fysiologienheten på Höglandssjukhuset i Eksjö 

och inbjudan till mammografi från Mammografienheten på Länssjukhuset Ryhov under två 

fältstudiedagar (Bilaga 1 och 2). Samtidigt inhämtades statistiksiffror från respektive 

screeningprogram i Jönköpings län år 2015 som visar det totala deltagandet. All statistik har 

inhämtats från respektive journalsystem som enheten använder. Siffor från 

mammografiscreening har inhämtats från MammoRIS och bukaortascreening från PAF. 
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Tabell 1. Matris över litteratursökning. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Utvalda till 

kvalitetsgranskning 

Utvalda 

till 

syftet 

PubMed Abdominal aortic aneurysm 

screening 

 

7789 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

PubMed Abdominal aortic aneurysm 

attendance 

 

27 

 

27 

 

2 

 

1 

 

1 

 

PubMed 

Abdominal aortic aneurysm 

screening participation 

 

23 

 

23 

 

1 

 

1 

 

1 

 

PubMed 

Screening abdominal aortic 

aneurysm 65 year old men 

 

60 

 

60 

 

2 

 

1 

 

1 

PubMed Breast cancer screening 69942 - - - - 

 

PubMed 

Breast cancer screenin 

non-attendance 

 

36 

 

36 

 

3 

 

2 

 

1 

 

PubMed 

Mammography screening non-

attendance 

 

25 

 

25 

 

8 

 

6 

 

6 

PubMed Bias mammography screening   

690 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

PubMed Bias women cancer screening 

mammography  

 

188 

 

188 

 

7 

 

2 

 

2 

PubMed Bias abdominal aortic 

aneurysm screening  

 

176 

 

176 

 

2 

 

- 

 

- 

PubMed Men's view abdominal aortic 

aneurysm screening  

 

0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

PubMed 

Women’s View Breast Cancer 

Mammography Screening  

 

41 

 

41 

 

3 

 

1 

 

1 

PubMed attend breast cancer screening 

mammography  

107 107 11 1 1 
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Tabell 2. Matris över artiklar som hittats i referenslistor från artiklar i Tabell 1 inom 

bukaortascreening. 

Artikel Antal 

referenser 

Antal 

refererandeartiklar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt  

Utvalda till 

kvalitets- 

granskning 

Utvalda 

till syftet 

The importance of 

socioeconomic factors for 

compliance and outcome at 

screening for abdominal 

aortic aneurysm in 65-year-

old men 

34 20 54 3 1 1 

Reasons for non-

participation in population-

based abdominal aortic 

aneurysm screening 

36 8 44 - - - 

Implications of Attendance 

Patterns in Northern Ireland 

for Abdominal Aortic 

Aneurysm Screening 

34 11 45 - - - 

 

 

Etiska överväganden 

Då detta är en litteraturstudie, behandlas etiska aspekter genom kontroll av att samtliga 

artiklar är etiskt granskade. De ska ha tagit hänsyn till etiska spörsmål eftersom populationen 

ingår i litteraturen. Detta prövas genom kvalitetsgranskning (Bilaga 3) där artiklar som ingår i 

denna litteraturstudie kräver etisk granskning. Statistiksiffror är inhämtat från PAF och 

MammoRIS av Länssjukhuset Ryhov. Siffrorna var sammanställda och avidentifierade av 

personal på mammografienheten och klinisk fysiologi. Författarna har inte haft tillgång till 

några journalsystem eller personuppgifter och deltagarna i screeningprogrammen kan inte 

identifieras via inhämtad data eller via studien.  
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Resultat 

Analys har gjorts på 15 vetenskapliga artiklar och efter kvalitetsgranskningen exkluderades 

tre artiklar då de inte uppnått kriterierna i del 1 av kvalitetsmallen (Bilaga 3). Samtliga artiklar 

presenteras i bilaga 4 och visar artiklarnas kvalitetsnivå. Sammanställningen som gjorts i 

tabellen är för artiklar som berör orsaker till deltagande och icke deltagande inom 

mammografi- och bukaortascreening. Vid granskning av artiklar hittades flera orsaker till icke 

deltagande. Orsakerna som hittades var ålder, invandring, nära relation till sjukdom, avstånd, 

opassande öppettider/ svårigheter att ta sig till klinik, utbildning, social status, fysisk och 

psykisk ohälsa, okunskap/ bristande information, rädslor/ förnekelse, civilstånd/ familj och 

mottagen påminnelse.  

 

Mammografi 

Ålder 

Av samtliga artiklar som berörde mammografi diskuterade två artiklar sambandet mellan 

ålder och icke deltagande. Enligt Banks et al. (2002) hade ålder inte någon större inverkan på 

deltagandet inom mammografiscreening. En senare studie från Sverige visade istället en 

skillnad i ankomst och ålder, där det lägsta deltagandet sågs hos kvinnor i ålder 45-49 

(Norfjord Zidar et al. 2015). 

 

Invandring 

Ingen artikel fann ett statistisk signifikant samband mellan deltagande och invandring.  

 

Nära relation till sjukdomen 

Fyra av samtliga artiklar, som berörde mammografi, diskuterade relationen till cancer och 

dess påverkan på deltagande och icke deltagande (Ackerson och Preston 2009, Aro et al. 

2001, Lagerlund et al. 2000, Ritenius Manjer et al. 2015). År 2000 presenterade Lagerlund et 

al. (2000) en studie som genomfördes i Sverige, där resultatet visade att kvinnor med relation 

till bröstcancer deltog i mammografiscreening i större utsträckning än kvinnor utan relation 

till sjukdomen. Två studier diskuterade sambandet mellan deltagande och relation till cancer 

(Ackerson och Preston 2009, Aro et al. 2001). Enligt Aro et al. (2001) deltog kvinnor med 

tidigare erfarenhet av cancer i screeningprogrammet och ett lägre deltagande sågs hos kvinnor 
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som inte hade någon relation till sjukdomen. Även en rapport från USA visade ett samband 

mellan relation till cancer och deltagande där ingen relation till sjukdomen var associerad med 

icke deltagande (Ackerson och Preston 2009). En senare svensk studie från 2015 påstod att 

relation till sjukdom inte hade betydelse för deltagande och icke deltagande (Ritenius Manjer 

et al. 2015).  

Avstånd 

Två artiklar hittade en statistisk signifikant skillnad i deltagande och avstånd till 

screeningenheten (Lagerlund et al. 2000, Norfjord Zidar et al. 2015). De som hade >40 km till 

enheten visade sig ha ett lägre deltagande. Avståndet till screeningen påverkade mest kvinnor 

i ålder 70-74 (Norfjord Zidar et al. 2015). Lagerlund et al. (2000) tog i sin artikel upp att lång 

resväg påverkade kvinnors deltagande och kvinnor med längre avstånd till kliniken deltog inte 

i samma utsträckning.  

 

Svårighet att ta sig till klinik/ opassande öppettider 

Lagerlund et al. (2000) skrev i sin rapport att opassande öppettider var en faktor för icke 

deltagande i mammografiscreening. I en senare finsk studie från 2001 hittades också ett 

samband mellan svårigheter att ta sig till screeningenheten och icke deltagande (Aro et al. 

2001). Enligt en australiensisk studie från 2013 fanns det inget samband mellan antalet 

arbetstimmar per vecka och icke deltagande (Brown et al. 2013).  

 

Utbildning 

Det var endast en artikel där utbildning visade sig ha en påverkan på deltagandet (Ackerson 

och Preston 2009). Ackerson och Preston (2009) studerade detta och kvinnor med högre 

utbildning deltog mer frekvent i screeningprogrammet. 

 

Social status (inkomst, bostadsområde, levnadsförhållande) 

Social status diskuterades i fem artiklar (Ackerson och Preston 2009, Aro et al. 2001, Banks 

et al. 2002, Lagerlunds et al. 2000, Lagerlunds et al. 2015). Samtliga författare presenterade 

att kvinnor med lägre social status inte deltog i mammografiscreening i samma utsträckning 

som kvinnor med hög social status. I Banks et al. (2002) studie visade det sig att bättre 

ekonomisk status ledde till högre deltagande och i en studie av Aro et al. (2001) var kvinnor 

med högre hushållsinkomst mer angelägna att gå på mammografi. Dessa kvinnor bokade 
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oftast tid på egen hand innan mottagen inbjudan. Enligt Ackerson och Preston (2009) hade 

kvinnor med högre social status ett mer frekvent deltagande. Kvinnor med lägre social status 

litade inte på sjukvården och sökte sig inte dit så länge de inte mådde dåligt. Lagerlunds et al. 

(2015) studie visade att grannområden med olika sociodemografiska förhållanden hade en 

signifikant skillnad i deltagande, men denna skillnad var väldigt liten. I en av Lagerlunds et 

al. (2000) tidigare studier visade det sig att tre gånger så många av icke deltagarna tyckte att 

screeningen var för dyr.  
 

Fysisk och psykisk ohälsa 

En retrospektiv studie där kvinnor fick fylla i ett frågeformulär visade att låg självkänsla 

bidrog till att kvinnor valde att inte delta i mammografiscreening (Brown et al. 2013). De som 

istället hade hög självkänsla deltog i större utsträckning (Brown et al. 2013). Aro et al. (2001) 

presenterade i sitt resultat att de som uteblev visade sig ha sämre psykisk hälsa samt rökte mer 

än de övriga kvinnorna i populationen. 

 

Okunskap/ bristande information 

Tre studier visade i sina resultat att okunskap och bristande information bidrog till icke 

deltagande (Ackerson och Prestons 2009, Aro et al. 2001, Lagerlund et al. 2000). Redan år 

2000 publicerades en studie kring varför kvinnor valde att inte delta i mammaografiscreening. 

Bristande kunskap visade sig vara en anledning till icke deltagande. Många kvinnor trodde att 

bröstcancer inte gick att bota vilket resulterade i att de valde att inte medverka (Lagerlund et 

al. 2000). Året efter publicerades en finsk studie och även den visade på att okunskap var en 

faktor till icke deltagande bland kvinnorna (Aro et al. 2001). I Ackerson och Prestons (2009) 

resultatdel visade det sig att en del kvinnor inte deltog då de ansåg att de hade fått för lite 

information om mammografi och dess nytta.  
 

Rädslor/förnekelse 

Rädslor för screening hade flera orsaker. Rädsla för vad resultatet skulle visa var en faktor, 

men även rädsla för behandling samt risken för röntgenstrålning. Detta gjorde att kvinnor 

valde att inte delta i screeningen. Det var även kvinnor som uttryckte sig att bröstcancer “inte 

skulle drabba dem” (Ackerson och Preston 2009). I en annan studie visade det sig att oro för 

smärta och strålning ledde till frånvaro vid mammografi (Aro et al. 2001). Negativa 



15 
 

upplevelser, som kunde bero på smärta, bidrog till icke deltagande enligt Lagerlund et al. 

(2000). Brown et al. (2013) presenterade ett resultat som visade på att många kvinnor som 

deltog hade positiva erfarenheter av tidigare mammografiscreening.  
 

Civilstånd/familj 

Kvinnor som var mycket angelägna att gå på mammografi bokade egen tid för detta och 

inväntade inte någon inbjudan. Dessa kvinnor var oftare gifta (Aro et al. 2001). Kvinnor med 

inga eller få barn/anhöriga deltog i lägre utsträckning medan kvinnor med fler barn/anhöriga 

deltog i större utsträckning (Banks et al. 2002). Ritenius Manjer et al. (2015) kom i sin studie 

fram till att familjekonstellationer påverkade deltagandet. Ogifta kvinnor och kvinnor utan 

barn hade lägre deltagande, vilket var statistiskt signifikant. I studien sågs ett mönster där 

kvinnor som levde ensamma, var frånskilda eller änkor hade lägre deltagande men det var inte 

statistiskt signifikant. 

 

Bukaorta 

 

Invandring 

I en svensk studie av Zarrouk et al. (2013) visade resultatet att invandrarbakgrund ledde till 

lägre deltagande i bukaortascreening. I en ytterligare svensk studie av Linne et al. (2014) sågs 

även ett samband mellan icke deltagande och invandring. Den främsta orsaken till icke 

deltagande i studien visade sig vara personer som invandrat inom de senaste fem åren.  
 

Avstånd  

Det var tre artiklar som undersökte om avståndet till screeningenheten kunde påverka 

deltagandet (Crilly et al. 2015, Linne et al. 2014, Zarrouk et al. 2013). Bland de studier som 

genomförts presenterades olika resultat. Enligt Zarrouk et al. (2013) kunde inget samband ses 

mellan långt avstånd till screeningenhet och icke deltagande. Resultatet i en studie, publicerad 

året senare, visade att avstånd längre än 31 km ledde till lägre deltagande i screeningen (Linne 

et al. 2014). I Storbritannien gjordes en liknande studie där utfallet visade att män som bodde 

nära screeningenheten hade lägre deltagande och män bosatta mer avlägset deltog i större 

utsträckning (Crilly et al. 2015). 
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Utbildning 

Av artiklarna var det endast en som diskuterade sambandet mellan utbildningsnivå och 

deltagande i screeningprogrammet (Zarrouk et al. 2013). Zarrouk et al. (2013) kom i sin 

studie fram till att utbildningsnivån inte påverkade deltagandet i screeningen. 
 

Social status (inkomst, bostadsområde, levnadsförhållande) 

Ett högre deltagande sågs hos män med lägre social status enligt en studie från Storbritannien 

(Crilly et al. 2015) medan en svensk studie visade att den största orsaken till icke deltagande 

var låg inkomst (Linne et al. 2014). Män som bodde i områden med lägre status hade lägre 

deltagande i screeningen enligt en annan studie (Zarrouk et al. 2013).  
 

Fysisk och psykisk ohälsa 

En artikel tar upp icke deltagande i relation till andra sjukdomar (Linne et al. 2014). Hos icke 

deltagare sågs sjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), diabetes, stroke och 

njursjukdomar oftare (Linne et al. 2014).  
 

Okunskap/ bristande information 

Ingen av artiklarna har, i resultatet, med okunskap eller bristande information som en orsak 

till icke deltagande. En av artiklarna nämner i diskussionen att okunskap kan vara en orsak till 

lågt deltagande (Badger et al. 2011). 
 

Rädslor/förnekelse 

Badger et al. (2011) reflekterar i sin diskussion att rädsla för dåliga besked kan vara en orsak 

till icke deltagande. Detta var dock inget som kunde påvisas eller var statistiskt signifikant. 
 

Civilstånd/familj 

Linne et al. (2014) presenterade i sin studie att civilstånd var en faktor till icke deltagande. 

Undersökningen visade på att personer som var skilda eller levde ensamma deltog i lägre 

utsträckning.  
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Mottagen påminnelse 

I en studie från 2014 fann de att deltagandet för bukaortascreening ökade från 69 % till 77 % 

efter en mottagen påminnelse (Linne et al. 2014). En annan studie från 2015 visade också på 

ett ökat deltagande efter mottagen påminnelser. Deltagandet ökade från 79,7 % efter första 

inbjudan, till 88,6 % efter den andra påminnelsen (Crilly et al. 2015). 

  

Besökssiffror Jönköpings län 

 

Besöksstatistiken skiljde sig till viss del mellan screeningprogrammen. 2015 bjöds det totalt 

in 36 084 kvinnor, i åldrarna 40-74 i Jönköpings län, för mammografi. Av dessa var det 31 

619 kvinnor som kom på undersökningen. Det visar att 88 % av de som blev inbjudna valde 

att delta i screeningprogrammet. Samma år bjöds 1989 män in, i ålder 65 år, till en 

bukaortaundersökning. Av dessa var det 1815 män som kom för att få bukaorta undersökt och 

det var 91 % av de inbjudna som valde att delta i screeningprogrammet. Sifforna är hämtade 

från PAF och MammoRIS.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Till arbetet valdes 15 vetenskapliga artiklar ut för att besvara syftet. Vid datainsamling har 

artiklar från olika nationer inhämtats då en begränsning av artiklar från endast Sverige hade 

gett ett tunt material. Eftersom att samhället och sjukvården ser olika ut i olika länder kan det 

i detta arbete inte presenteras en representativ orsak till icke deltagande i Sverige. Vid 

kvalitetsgranskning av samtliga 15 artiklar var det tre som exkluderades då de inte uppfyllde 

de kriterier som kvalitetsmallen berör (Cronin et al. 2009, Silverman et al. 2001, Sen och 

Kumkale 2015). Vid sökningarna testades den booleska operatoren AND, som enligt Forsberg 

och Wengström (2015) begränsar antalet träffar. Sökningar med AND gav ingen skillnad i 

antal träffar för utvalda sökord och skrevs därför inte med i tabellen. För att begränsa 

sökningarna samt hitta senaste forskningen sattes publikationsår från 2000-2017. En av de 

utvalda artiklarna, som även uppfyllt kvalitetsgranskningen, var en litteraturstudie från 2009 

som i sin resultatdel refererar till artiklar från 40-talet och framåt (Ackerson och Prestons 

2009). Utifrån kvalitetsmallen kunde denna artikel inte exkluderas. När litteraturstudier 

används till datainsamling bör kontroll av referenslistor göras för att utesluta äldre forskning. 

Genom utökade inklusionskriterier i kvalitetsmallen skulle validiteten i detta arbete kunna 

höjas. Kvalitetsmallen har varit ett bra verktyg för att välja ut artiklar till syftet men frågor 

rörande kvaliteten för artiklarna tas endast upp i mallens andra del. Detta kan bidra till att 

artiklar med låg validitet och reliabilitet kan inkluderas i arbetet.  
 

Mammografi har varit en screeningmetod längre än bukaortascreening vilket resulterar i att 

mer forskning har gjorts inom mammografi. Artiklar rörande bukaortascreening har därför 

inte kunnat inhämtas i samma utsträckning. Detta kan påverka validiteten och reliabiliteten i 

arbetet eftersom urvalet av artiklarna inte är representativt. Fler artiklar i arbetet hade kunnat 

öka både validiteten och reliabiliteten med förutsättning att artiklarna var jämt fördelade 

mellan mammografi- och bukaortacreening. Många artiklar som studerar bukaortascreening 

refererar till tidigare studier inom mammografi men även andra screeningmetoder som 

cervikal - och coloncancerscreening. Artiklarna har därför inte varit jämt fördelade i arbetet 

vilket är en svaghet. Bukaortascreening sker fortlöpande och när screeningen pågått 

ytterligare ett par år kommer mer material kunna tillgås för ytterligare forskning inom 

området.  



19 
 

 

Inbjudan till screening som inhämtats är från 2017, då brev från 2015 ej fanns att tillgå.  

Inför en screeningundersökning får patienten en inbjudan på svenska med förslag på en tid för 

kontroll. Passar inte tiden finns telefonnummer för att ringa och ändra tiden. Kort beskrivning 

om vad bukaortaaneurysm och bröstcancer är finns i brevet. Undersökningen är frivillig och 

eftersom det är en screening kan reseersättning ej ges och patienten får stå för eventuell 

resekostnad själv (Bilaga 1 och 2).  
  

Statistik från 2015 valdes med motivering för lika förutsättningar mellan 

screeningprogrammen. Under 2015 kostade båda screeningundersökningarna 100 kronor men 

år 2016 blev mammografi gratis och för männen kostar det fortfarande. En styrka i arbetet är 

att inbjudningsbrev och statistiksiffror har kunnat inhämtas för att få en inblick i deltagandet i 

länet. 
 

Resultatdiskussion 

 

När det gäller avstånd till screeningenheten visade det sig att långt avstånd bidrog till lägre 

deltagande både inom bukaortascreening och mammografiscreening (Lagerlund et al. 2000, 

Linne et al. 2014, Norfjord Zidar et al. 2015). Finns det även en negativ inställning till 

screening och sjukvård, vilket sågs i Ackerson och Prestons (2009) studie, kan ett långt 

avstånd bli ytterligare en faktor för icke deltagande. I flera artiklar var avståndet avgörande 

för deltagandet, men endast två artiklar angav avståndet i en enhet (Linne et al. 2014, 

Norfjord Zidar et al. 2015). För kvinnor var det avstånd över 40 km som bidrog till lägre 

deltagande och avståndet påverkade främst de äldre kvinnorna (Norfjord Zidar et al. 2015). 

För bukaorta minskade deltagandet om avståndet var mer än 31 km (Linne et al. 2014). Detta 

skulle kunna bero på att äldre har svårare att ta sig till screeningenheten samt att det blir en 

kostnadsfråga för personer i behov av sjuktransport. I Jönköpings län erbjuds ingen 

reseersättning och det kan bli en dyr kostnad för pensionärer och låginkomsttagare att ta sig 

till screeningen om de bor långt bort (Bilaga 1 och 2). Det skulle kunna kan vara en faktor 

som påverkar deltagandet i Jönköpings län. Ingen studie tar upp att långt avstånd också kan ha 

en ekonomisk påverkan. En studie visade att vissa kvinnor redan tyckte att 

screeningkostnaden var för dyr och är då kanske inte villiga att betala ytterligare en 

resekostnad för att ta sig till screeningen (Lagerlund et al. 2000). Låg inkomst var också en 



20 
 

faktor för icke deltagande i studier inom både mammografi- och bukaortascreening. Flera 

mammografistudier har kommit fram till samma resultat där högre inkomst leder till ett högre 

deltagande (Ackerson och Prestons 2009, Aro et al. 2001, Banks et al. 2002, Lagerlunds et al. 

2000, Lagerlunds et al. 2015). Det kan bero på att dessa kvinnor har råd samt större möjlighet 

att frånvara från arbete. En studie visade att kvinnor inte deltog på grund av opassande 

öppettider för mammografiscreening som också skulle kunna bero på ekonomiska faktorer 

som att inte kunna ta ledigt från jobbet (Lagerlund et al. 2000). Enligt en studie sågs lägre 

deltagande hos kvinnor 45-49 år vilket också kan vara en orsak till icke deltagande på grund 

av opassande öppettider (Norfjord Zidar et al. 2015). I Storbritannien sågs ett högre 

deltagande i bukaortascreening hos män med låg social status men i två svenska studier visade 

resultatet att det var ett högre deltagande hos män med högre social status (Crilly et al. 2015, 

Linne et al. 2014, Zarrouk et al. 2013). I Jönköping kostar bukaortascreening 100 kronor och 

det kan vara en orsak för låginkomsttagare att inte vilja delta (Bilaga 2). Deltagandet skulle 

kunna påverkas positivt om screeningen var gratis med lika förutsättningar för alla män.  
 

För bukaortascreening sågs ingen skillnad i deltagande beroende på utbildningsnivå (Zarrouk 

et al. 2013). Hos kvinnor däremot sågs ett högre deltagande vid högre utbildning (Ackerson 

och Preston 2009). Högre utbildning ger dels högre inkomst men skulle också kunna bidra till 

mer kunskap om varför screening är nyttigt, framförallt för personer som är utbildade inom 

sjukvården. Detta skiljer sig dock mellan de olika screeningprogrammen då forskning inom 

screening för bukaorta visar att utbildning inte påverkar deltagandet. En anledning till detta 

skulle kunna vara att mammografi har pågått längre och det finns en större vetskap kring 

undersökningen och dess bakomliggande sjukdom. Screening för bukaorta är en ny 

screeningmetod i Sverige sedan några år tillbaka och aneurysm är inte en sjukdom som är 

allmänt känd. Enligt en studie om bukaortascreening diskuteras att okunskap kan vara en 

bidragande faktor till icke deltagande (Badger et al. 2011). Även studier inom mammografi 

visar på att okunskap kring sjukdomen och dess förlopp medförde lägre deltagande (Ackerson 

och Prestons 2009, Aro et al. 2001, Lagerlund et al. 2000). Många kvinnor trodde att 

bröstcancer var obotlig enligt Lagerlund et al. (2000), vilket i sin tur kan göra att screeningen 

känns onödig. I dagens samhälle är det enkelt att få information via internet, men allt som står 

där bör granskas källkritiskt. Kvinnor med högre utbildning kan ha mer erfarenhet av att vara 

källkritiska då det ingår i utbildning på högre nivå. Dålig kunskap om sjukdomarna och dess 

förlopp bidrar till rädsla kring både sjukdom och behandling vilket också var en orsak till lågt 

deltagande. Även smärta för själva undersökningen kunde vara en bidragande faktor till att 
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personer inte ville genomgå processen (Aro et al. 2001, Lagerlund et al. 2000). Bra 

bemötande och information är viktigt för att nyttan ska överväga eventuell smärta eftersom 

det visade sig att kvinnor med negativa erfarenheter från tidigare screening var mindre 

benägna att delta igen. Det är därför viktigt att vårdpersonal vid första mötet ger ett bra 

intryck och förklarar screeningens innebörd och vikten av framtida deltagande. Inbjudan till 

screeningen är viktig då den har stor påverkan på deltagandet. Den bör vara informativ men 

inte för detaljerad då det kan skrämma patienter. Dock kan det vara av stor vikt att 

information om strålningen ges till patienterna då strålning ofta ses som något farligt och det 

var även en orsak till att kvinnor inte ville medverka i mammografiscreening. I inbjudan till 

bukaortascreening i Jönköping skrivs det att större bråck kan åtgärdas med operation vilket 

kan kännas skrämmande för många. Det skrivs även att bråck kan förekomma länge utan 

symtom (Bilaga 2). Rädsla för dåliga besked var något som diskuterades som en faktor för 

icke deltagande i bukaortascreening och operation som åtgärd kan verka skrämmande (Badger 

et al. 2011). Män som känner sig friska, utan symtom, kan hellre vilja vara ovetande än att få 

ett besked som gör dem sjuka. I inbjudan för mammografi står det att personen kan ta med sig 

någon anhörig/vän till undersökningen, vilket kan få patienten att känna sig tryggare (Bilaga 

1). För bukaortascreening nämns inte detta i inbjudan. Ett högre deltagande sågs dock i två 

studier då påminnelse hade skickats för inbjudan till bukaortascreening (Crilly et al. 2015, 

Linne et al. 2014). Deltagandet hade efter påminnelsen ökat med cirka 10 % i båda studierna. 
 

Sverige är ett mångkulturellt land och många har invandrat de senaste åren vilket gör att de 

kan ha svårigheter med det svenska språket eller hur den svenska sjukvården fungerar 

(Statistiska centralbyrån u.å.). Detta kan bli ett problem om personen inte förstår vad som står 

i inbjudan till screeningen. Inbjudan till mammografi hänvisar till 1177.se där samma 

information finns på 17 olika språk (Bilaga 1). För bukaorta innehåller inbjudan endast 

information på svenska och ingen hänvisning till hur information fås på något annat språk. 

För mer information om bukaortaaneurysm hänvisas personen till 1177.se (Bilaga 2). Där är 

informationen på svenska och endast ett kort stycke rörande screeningen. Personer som inte 

förstår innehållet i brevet eller på 1177.se kan utebli av den orsaken. Det finns ingen 

mammografistudie som hittar ett statistiskt signifikant samband mellan invandring och icke 

deltagande men två svenska studier visar ett lägre deltagande hos män med 

invandrarbakgrund, främst de som invandrat de senaste fem åren (Linne et al. 2014, Zarrouk 

et al. 2013). I Jönköpings län kan icke deltagande därför bero på att information endast ges på 

svenska och inte når ut till personer som inte behärskar språket.  
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Mammografistudier från början av 2000-talet visar ett samband mellan högt deltagande och 

nära relation till cancer men en senare svensk studie från 2015 påstod att relationen till 

sjukdomen inte hade betydelse för deltagandet (Aro et al. 2001, Lagerlund et al. 2000, 

Ritenius Manjer et al. 2015). Det är lättare att hitta information om sjukdomar och 

undersökningar idag än för 15 år sedan vilket kan leda till att människor förstår screeningens 

nytta. Efter införd mammografiscreeningprogram diagnostiserades fler kvinnor med 

bröstcancer eftersom att fler genomgick undersökningen (Haukka et al. 2011). Det har 

bidragit till att fler kan relatera till sjukdomen och risken att någon anhörig har diagnostiserats 

är större idag.  
 

Kvinnor med fler barn och anhöriga deltog mer frekvent och kvinnor med färre anhöriga 

deltog mer sällan (Banks et al. 2002, Ritenius Manjer et al. 2015). Personer med fler anhöriga 

har större sannolikhet att känna någon som drabbats av sjukdom. För männen var det en 

liknande faktor, de som var frånskilda eller levde ensamma deltog i lägre utsträckning (Linne 

et al. 2014). Kvinnor söker oftare vård än män, vilket kan göra att män som lever ensamma 

inte söker vård då kvinnor inte kan påverka dem (Osika Friberg et al. 2016). Kvinnor och män 

med många anhöriga och barn har fler personer att tänka på än enbart sig själva. Detta kan 

vara en anledning till att vilja delta i förebyggande vårdprogram. Det kan också handla om att 

vara en bra förebild för sina barn och barnbarn.  
 

Det var två studier som visade på att kvinnor med sämre psykisk hälsa samt låg självkänsla, 

var mer benägna att utebli från screeningen (Brown et al. 2013, Aro et al. 2001). Vid låg 

självkänsla kan personer känna att de inte skulle klara av undersökningen eller att de inte 

förtjänar den tiden. Kvinnor med hög självkänsla deltog istället oftare. För män var det oftare 

fysisk ohälsa som bidrog till icke deltagande som KOL, diabetes, stroke och njursjukdomar 

(Linne et al. 2014). Rädsla för dåliga besked var, som tidigare nämnt, en faktor för icke 

deltagande. Personer med fysisk och psykisk ohälsa kan därför känna att de inte orkar fler 

motgångar inom vården och är därför hellre ovetande än vetande om resultatet.  
 

I Jönköpings län är besökssiffran för screening relativt hög vid jämförelse av studier. Dessa 

studier är retrospektiva och tittar tillbaka i tiden, vilket kan betyda att besöksstatistiken har 

ökat. Enligt siffror från Region Jönköpings län är det inte stor skillnad i deltagande mellan de 

två screeningprogrammen men det är även svårt att jämföra dessa två grupper. 
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Mammografiscreening görs på kvinnor i ålder 40-74 vilket gör att denna grupp blir betydligt 

mycket större än gruppen för bukaortascreening. Enligt de studier som studerats är orsakerna 

för deltagande relativt lika, men skiljer sig till viss del. Det är inte heller någon av grupperna, 

enligt Ryhovs statistiksiffror, som är överrepresenterade. Vid jämförelse av dessa grupper bör 

gruppen för mammografi begränsas i framtida studier. Exempelvis första 

mammografiinbjudan vid 40 års ålder i jämförelse med engångsundersökningen för 

bukaortascreening. 
 

Det är svårt att se ett samband av orsaker till icke deltagande då artiklar visar många olika 

faktorer. Det kan bero på att artiklarna är från olika nationer men också att orsaken för icke 

deltagande är individuell.  

 

Som biomedicinsk analytiker kan det vara av stor vikt att känna till orsakerna till icke 

deltagande för att förebygga dessa. Genom att sprida kunskap till patienter både muntligt men 

även via skrift, till exempel med hjälp av planscher och broschyrer i väntrum. Ökat 

deltagande sågs vid skickade påminnelser vilket också är viktigt att ha i åtanke. Lågt 

deltagande sågs bland patienter med sjukdomar som KOL, diabetes, njursjukdomar och stroke 

(Linne et al. 2014). Eftersom dessa sjukdomar är vanligt förekommande hos patienter på 

klinisk fysiologi kan kunskap om screening och dess nytta ges i samband med dessa besök. 

 

För att screeningen ska vara kostnadseffektiv och bidra med hälsovinster till samhället krävs 

det ett högt deltagande (Badger et al. 2011, socialstyrelsen u.å.). Fortsatt forskning som ökar 

förståelsen till varför personer väljer att inte delta i screeningprogram kan vara av nytta. För 

att kunna motverka orsakerna och höja deltagandet i Jönköpings län bör studier på lokal nivå 

genomföras. Informationen som ges till patienten innan screeningen kan utvecklas och på så 

sätt kanske höja deltagandet. 
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Slutsatser 

Anledningar för icke deltagande i screeningprogrammen har diskuterats. För mammografi- 

och bukaortascreening är orsak till icke deltagande nästan densamma. Flera faktorer kan 

påverka varandra och det behöver inte bara finnas en orsak som leder till att en person väljer 

att inte delta i screeningprogrammet. När jämförelse gjordes mellan information i inbjudan 

och granskade artiklar sågs ett samband mellan språket och informationen i inbjudan och icke 

deltagande hos invandrare.  
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Ida Åström Malm för bra handledning vid uppsatsskrivandet. Även tack till Per-Gunnar 
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Bilaga 4. 

 

Titel Författare, 
år, 
land 

Syfte Population Metod Resultat Kvalite
tsnivå 

Women's 
views on 
breast 
cancer risk 
and 
screening 
mammogr
aphy: a 
qualitative 
interview 
study 

Silverman 
E., 
Woloshin 
S., Schwartz 
L. M., 
Byram S. J., 
Welch H. 
G., 
2001, 
USA 

Studera 
kvinnors 
kunskap om 
bröstcancer 
och 
mammograf
i. 
 
 

41 kvinnor 
(27-84 år) 
som 
genomgått 
minst en 
mammografi 
 

Kvalitativ. 
Intervju via 
telefonkonta
kt. 

Många kvinnor trodde att 
alla fynd kunde utveckla 
malignitet. En fjärdedel 
ansåg att bröstcancer är det 
största hotet mot deras 
hälsa. En tredjedel av 
kvinnorna hade relation till 
någon som drabbats av 
bröstcancer och var själva 
rädda. Samtliga deltagare 
ansåg mammografi som en 
värdefull undersökning.  

låg 

Compariso
n of 
various 
characteris
tics of 
women 
who do 
and do not 
attend for 
breast 
cancer 
screening. 

Banks E., 
Beral V., 
Hogg R. C. 
A., Langley 
N., Barnes 
I., Bull D., 
Reeves G., 
English R., 
Taylor S., 
Elliman 
J., Harris C. 
L.,  
2002, 
Storbritanni
en 

Studera 
vilka 
kvinnor 
som deltar/ 
icke deltar i 
screeningpr
ogram i 
förhållande 
till ålder, 
social status 
och 
medicinerin
g. 

1064 kvinnor 
i åldrar 49 
och uppåt. 
Inbjudan 
skickades 
och de som 
inte hade 
deltagit efter 
6 månader 
räknades 
som 
uteblivna. 

Retrospektiv
studie i 
Oxfordshire 
och 
Wiltshire 
1998. 
Datainsamlin
g skedde 
genom 
registerinsa
mling. 

Av de som kallades kom 
83 %. Det var ingen större 
skillnad i ålder men de 
med bättre ekonomisk 
status visade mer frekvent 
deltagande. Av de kvinnor 
som deltog sågs en större 
användning av 
hormonbehandlande 
läkemedel. Andra 
läkemedel visade sig inte 
ha någon signifikant 
påverkan på deltagandet.  

hög 

Busy 
lifestyles 
and 
mammogr
aphy 
screening: 
time 
pressure 
and 
women's 
reattendan
ce 
likelihood. 

Brown S. 
L., Gibney 
T. M., 
Tarling R., 
2013, 
Australien 

Syftet var 
att studera 
varför 
kvinnor 
kommer/int
e kommer 
på 
mammograf
iscreening 
trots att det 
är gratis. 
Syftet var 
också att 
studera om 
tidspress i 
vardagslivet 
påverkar 
deltagandet. 

Kvinnorna 
som 
studerades 
var över 50 
år från 
Victoria i 
Australien år 
2002. 

Retrospektiv 
studie. 
Kvinnor fick 
hem ett 
frågeformulä
r.  

Kvinnor med inga eller få 
barn/anhöriga deltog i 
lägre utsträckning medan 
kvinnor med fler 
barn/anhöriga deltog i 
större utsträckning. Låg 
självkänsla bidrog också 
till lägre besökssiffror. 
Många av de som deltog 
hade positiva erfarenheter 
från tidigare screening. De 
som tyckte att sceeningen 
var viktig och hade hög 
självkänsla tenderade mer 
att komma. Antalet 
arbetstimmar i veckan 
påverkade inte om 
kvinnorna kom eller ej.  

medel 
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A decision 
theory 
perspectiv
e on why 
women do 
or do not 
decide to 
have 
cancer 
screening: 
systematic 
review 

Ackerson 
K., Preston 
S. D.,  
2009,  
USA 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 

Studera 
varför vissa 
kvinnor 
som har 
möjlighet 
till 
screening 
väljer att 
inte delta.  

Litteraturstu
die, där 
artiklar som 
berör syftet 
valts ut. 
Artiklar som 
exkluderades 
berörde 
andra 
sjukdomar 
eller icke 
screening. 

Litteraturstu
die där 19 
artiklar, 
relevanta till 
syftet, 
studerats. 

Anledning till icke 
deltagande kan vara rädsla 
för vad resultatet ska visa 
och även rädsla för 
behandling. Somliga ser 
röntgenstrålning som en 
risk och andra tror inte att 
bröstcancer kommer att 
drabba dem. Vissa anser 
även att de blivit dåligt 
informerade. Kvinnor med 
nära relation till cancer 
visade sig delta i större 
utsträckning. Kvinnor med 
en lägre social status litar 
inte på sjukvården och 
drog sig för att söka så 
länge de inte mådde dåligt. 
Kvinnor med hög social 
status och utbildning gick 
på screeningundersökning. 

medel 

Bias 
Associated 
With Self-
Report of 
Prior 
Screening 
Mammogr
aphy 
 

Cronin K. 
A., 
Miglioretti 
D. L., 
Krapcho 
M., Yu B., 
Geller B. 
M., Carney 
P. A., 
Onega T, 
Feuer E. J., 
Breen N., 
Ballard-
Barbash R., 
2009, 
USA 

Syftet var 
att studera 
kvinnors 
subjektiva 
bedömning 
av 
mammograf
iscreening 
efter deras 
ålder och 
etnicitet. 

Kvinnor i 
Vermont, 
New 
Hampshire, 
Colorado, 
Carolina, 
New Mexico 
och San 
Francisco 
som 
genomgick 
en screening 
1999-2000. 

Data från 
register 
1999-2000. 
Där ålder 
och 
geografisk 
information 
inhämtades.  

Högst deltagande sågs hos 
vita amerikanska kvinnor 
och det lägsta hos 
afroamerikanska och 
latinoamerikanska kvinnor. 

låg 

Does the 
Neighborh
ood Area 
of 
Residence 
Influence 
Non-
Attendanc
e in an 
Urban 
Mammogr
aphy 
Screening 
Program? 
A 
Multilevel 
Study in a 
Swedish 
City. 

Lagerlund 
M., Merlo 
J., Pérez 
Vicente R., 
Zackrisson 
S., 
2015, 
Sverige 

Studera om 
bostadsomr
ådet är 
avgörande 
för 
deltagandet 
och om det 
går att 
förutse 
deltagandet 
utifrån 
dessa 
aspekter. 

Kvinnor 
ålder 48-74 i 
Malmö år 
2005-2007 
studerades.  

Kvantitativ 
studie med 
insamling 
från 
dataregister 
som bland 
annat 
Socialstyrels
en och 
Statistiska 
centralbyrån.  

Av de 29,915 kvinnor som 
bjöds in var det 18.3 % 
som inte deltog i 
screeningen. Jämförelse 
gjordes av olika områden 
och även olika anledningar 
till icke deltagande 
studerades. Olika 
grannområden med olika 
sociodemografiska 
förhållanden visade sig ha 
en signifikant skillnad i 
deltagande trots att denna 
skillnad var väldigt liten.  

hög 
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Attitudes, 
beliefs, 
and 
knowledge 
as 
predictors 
of 
nonattenda
nce in a 
Swedish 
population
-
basedmam
mography 
screening 
program. 

 
Lagerlund 
M., Hedin 
A., Sparén 
P., Thurfjell 
E., Lambe 
M.,  
2000, 
Sverige 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 

 
Syftet var 
att studera 
varför 
personer i 
Sverige 
deltar/icke 
deltar i 
mammograf
iscreening.  

 
Kvinnor som 
bjöds in till 
mammografi 
i Uppsala län 
mellan 1988 
- 1997 och 
som föll 
inom 
inklusionskri
terierna.  
 

 
Retrospektiv 
studie. 
Mammografi
undersöknin
gar 1988-
1997 
samlades in 
via databas. 
Kontaktades 
via brev 
samt en 
uppföljande 
telefoninterv
ju.  
 

 
Anledning till icke 
deltagande var bristande 
kunskap, lång resväg eller 
opassande öppettider. 
Personer hade även 
negativa upplevelser från 
tidigare 
mammografiundersökning
ar som bidrog till icke 
deltagande. Hade 
personerna ej någon 
relation till sjukdomen 
(familj, bekant som 
drabbats) deltog de inte i 
samma utsträckning. De 
icke deltagande hade 
mindre kunskap och trodde 
att sjukdomen ej var 
botbar. Av de som tyckte 
att screeningen va dyr var 
det tre gånger fler av icke 
deltagarna. De som bjöds 
in till en annan klinik än 
den de ville gå till var mer 
benägna att inte komma 
alls.  

 
hög 

Non-
attendance 
in 
mammogr
aphy 
screening 
and 
women’s 
social 
network: a 
cohort 
study on 
the 
influence 
of family 
compositio
n, social 
support, 
attitudes 
and cancer 
in close 
relations 
 
 
 
 

Ritenius 
Manjer 
Å., Melin 
Emilsson 
U., 
Zackrisson 
S., 
2015, 
Sverige 

Studera 
ickedeltagar
e och deras 
sociala 
nätverk, 
attityd mot 
cancer samt 
cancer i 
nära 
relationer.  

Deltagare 
och 
ickedeltagare 
studerades i 
Malmö. 
Totalt var 
det 1452 
kvinnor. 

Kvinnor fick 
svara på ett 
frågeformulä
r om sociala 
förhållanden, 
ekonomisk 
situation, 
utbildning, 
erfarenhet av 
sjukdomen 
m.m 

Studien visade att 
familjekonstellationer 
påverkade deltagandet i 
screeningprogrammet. 
Ogifta kvinnor och kvinnor 
utan barn hade lägre 
deltagande. De som levde 
ensamma, var frånskilda 
eller änkor deltog lägre 
men det var ej statistiskt 
signifikant. De som inte 
deltagit vid tidigare 
screening 
(livmoderhalscnacer) hade 
lägre deltagande även i 
denna screening. Studien 
visar även att det inte var 
någon skillnad i 
deltagandet och icke 
deltagande för kvinnor 
med cancer eller 
bröstcancer i nära 
relationer. Båda grupperna 
(deltagare och 
ickedeltagare) hade en 
positiv attityd till 
mammografi.  

hög 

Two 
distinct 
groups of 

Aro A R., 
Koning H 
J., Absetz 

Syftet var 
att studera 
anledningar 

Två grupper 
av icke 
deltagare 

Deltagarna 
fick svara på 
ett 

Ickedeltagare delades upp i 
två grupper: de som bokat 
tid på annan enhet och de 

medel 
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non-
attenders 
in an 
organized 
mammogr
aphy 
screening 
program 

P., Schreck 
M., 
2001, 
Finland 

till varför 
10 % inte 
deltog i 
mammograf
iscreening. 

jämfördes. 
Ena gruppen 
uteblev då de 
bokat tid 
själva och 
den andra 
gruppen 
hade annan 
orsak.  

frågeformulä
r. 

som uteblev av annan 
orsak. Gruppen som bokat 
egen mammografi var 
oftare gifta, hade högre 
hushållsinkomst och större 
socialt stöd. Den gruppen 
där personerna uteblivit av 
annan orsak visade sig ha 
sämre psykisk hälsa, rökte 
mer, gått på färre 
gynekologiska kontroller 
och ej gått på 
livmoderhalscancer 
screening. Det fanns även 
andra orsaker till icke 
deltagande så som 
praktiska problem, 
okunskap, oro för smärta 
och strålning, svårt att ta 
sig till undersökningen. 
Kvinnor som hade tidigare 
erfarenhet av cancer deltog 
i högre grad.  

Non-
attendance 
of 
mammogr
aphic 
screening: 
the roles 
of age and 
municipali
ty in a 
population
-based 
Swedish 
sample. 

Norfjord 
Zidar M., 
Larm P., 
Tillgren P., 
Akhavan 
S., 
2015, 
Sverige 
 

Studera 
sambandet 
mellan 
bostadsort 
och 
ickedeltaga
nde, ålder 
och 
ickedeltaga
nde samt 
bostadsort, 
ålder och 
ickedeltaga
nde.  

Kvinnor 
inbjudna till 
screening 
(40-74 år) år 
2011-2012. 

Data 
samlades in 
via 
Radiological 
information 
system 
(RIS), 
Socialstyrels
en, 
Statistiska 
centralbyrån 
och 
Försäkringsk
assan. 

Det lägsta deltagandet i 
screeningen sågs hos 
kvinnor i ålder 45-49. 
Högst deltagande hade 
kvinnor i ålder 70-74. 
Avståndet påverkade 
deltagandet, bostadsorter 
som ligger mer än 40 km 
ifrån kliniken har ett lägre 
deltagande. Avståndet till 
kliniken påverkar mest 
kvinnor i ålder 70-74 till 
att inte delta. 

hög 

Who does 
not get 
screened? 
A simple 
model of 
the 
complex 
relationshi
ps in 
mammogr
am non-
attendance 
 

Sen C. K., 
Kumkale G. 
T.,  
2015, 
USA 

Syftet var 
att 
identifiera 
vilka 
kvinnor 
(utifrån 
religion och 
personlighet
) som inte 
kommer på 
en 
mammograf
iscreening. 

Populationen 
var 474 
kvinnor äldre 
än 41 år.  

Prospektiv 
studie. 
Uppgifter 
om ålder, 
utbildning, 
familjehistor
ia, etnicitet 
och om 
tidigare 
mammografi
er samlades 
in genom 
frågeformulä
r. 

Under de 24 månaderna 
var deltagandet 81 %. 
Lägre deltagande var det 
hos personer som inte 
funderade över framtiden i 
samma utsträckning 
(visade sig vara yngre 
personer). 31 % mycket 
religiösa deltog och 47 % 
något religiösa deltog. 

låg 

Implicatio
ns of 
Attendanc
e Patterns 
in 

Badger S. 
A., Jones 
C., Murray 
A., Lau L. 
L., Young I. 

Syftet var 
att studera 
effekten av 
närvaro och 
långsiktiga 

Män mellan 
65-75 
studerades i 
Irland (2006-
2010). 

Män kallades 
till screening 
och fick 
välja att 
delta i 

Totalt 13316 var inbjudna 
för screening och 44,5 % 
deltog. Det krävs att 
deltagandet i screeningen 
är relativt högt för att den 
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Northern 
Ireland for 
Abdomina
l Aortic 
Aneurysm 
Screening 

S., 
2011, 
Irland  

kostnadseff
ekter inom 
screening. 

studien eller 
ej. 

ska vara till någon nytta.  
Orsak till det låga 
deltagandet är oklart men 
kan bero på okunskap och 
rädsla för dåliga besked.  

Reasons 
for non-
participati
on in 
population
-based 
abdominal 
aortic 
aneurysm 
screening. 

Linne A., 
Leander 
K., 
Lindström 
D., 
Törnberg 
S., 
Hultgren 
R., 
2014, 
Sverige 
 

Syftet var 
att studera 
de största 
ekonomiska 
och 
medicinska 
faktorerna 
som bidrar 
till 
ickedeltaga
nde i 
screeningen
. Ett andra 
syfte var att 
studera 
hälsostatus 
och risk för 
sjukdom 
hos 
ickedeltagre
.  

Alla män 
som bjöds in 
till screening 
mellan juli 
2010 och juli 
2012 i 
Stockholm. 

Information 
om männen i 
studien 
hämtades 
från register. 

Deltagandet för 
screeningen ökade från 69 
% till 77 % efter en 
påminnelse. Olika orsaker 
som bidrog till lägre 
deltagande var avståndet, 
civilstånd, invandring och 
de med lägre inkomst. De 
största orsakerna till icke 
deltagande var låg 
inkomst, invandring de 
senaste 5 åren och män 
som var skilda eller levde 
ensamma. Bland 
ickedeltagarna var det färre 
män som hade varit i 
kontakt med sjukvården de 
senaste 10 åren. 
Avstånd längre än 31 km 
resulterade i lägre 
deltagande.  
Hos ickedeltagare sågs 
sjukdomar som KOL, 
diabetes, stroke och 
njursjukdomar oftare.  

hög 

The 
importanc
e of 
socioecon
omic 
factors for 
complianc
e and 
outcome at 
screening 
for 
abdominal 
aortic 
aneurysm 
in 65-year-
old men. 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 

Zarrouk M., 
Holst J., 
Malina M., 
Lindblad B., 
Wann-
Hansson C., 
Rosvall M., 
Gottsäter A. 
2013 
Sverige 

Studera om 
social status 
påverkar 
deltagandet. 
Men även 
att studera 
om social 
status eller 
boendeområ
de påverkar 
prevalensen 
av 
bukaortaane
urysm hos 
män.  

Alla män i 
65 års ålder i 
Malmö och 
15 
närliggande 
kommuner 
åren 2010-
2011. 

Uppgifter 
rörande 
social status 
hämtades 
från 
skatteverket 
och 
statistiska 
centralbyrån 
m.m..  

Deltagandet varierade 
mellan de olika 
kommunerna men för hela 
populationen var det 80,2 
% som valde att komma på 
screeningen. 
Män med 
invandrarbakgrund deltog 
inte i samma utsträckning. 
Även män som bodde i 
områden med lägre status 
hade lägre deltagande i 
screeningen. Inget 
samband sågs mellan 
utbildningsnivå, rökning 
och avstånd till 
screeningenehten och 
deltagande screeningen.  
Prevalensen av 
bukaortaaneurysm i denna 
studie var 1,8 %. 
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Influence 
of rurality, 
deprivatio
n and 
distance 
from clinic 
on uptake 
in men 
invited for 
abdominal 
aortic 
aneurysm 
screening 

Crilly, M. 
A., Mundie, 
A., Bachoo, 
P., Nimmo, 
F. 
2015 
Storbritanni
en 

Syftet var 
att bedöma 
deltagandet 
utifrån 
avståndet 
till 
screening, 
social 
status, typ 
av 
screeningen
het och 
årstid. 

5645 män 65 
år studerades 
i Grampain, 
Skottland, 
mellan 25 
oktober 2012 
och 31 
oktober 
2013. 

Undersöknin
garna 
utfördes på 
sex olika 
kliniker i 
Grampian. 
Register 
användes för 
att ta reda på 
avståndet 
från hemmet 
till 
undersöknin
gen. 

Deltagandet ökade efter 
mottagen påminnelse. Efter 
första inbjudningen kom 
79.7 %, efter andra 
inbjudningen 88 % och 
efter den tredje 
inbjudningen deltog 88.6 
%. Medelavståndet till 
klinikerna låg på 9,3 km. 
Ickedeltagare bodde 
närmre klinikerna och ett 
högre deltagande sågs hos 
de som bodde mer avlägset 
och med lägst social status. 
Deltagandet skiljde sig 
mellan sommar och vinter, 
där sommaren hade ett 
högre upptag, men det var 
ingen signifikant skillnad. 
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