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Sammanfattning 

Bröstcancer står för cirka 30 % av alla cancerfall hos kvinnor i Sverige. 

Mammografiscreening kan minska mortaliteten i bröstcancer med upp till 25 % men 

kräver en hög deltagarfrekvens, vilken i Sverige ligger på cirka 80 %. Syftet med denna 

studie är att kartlägga faktorer som påverkar kvinnors deltagande i 

mammografiscreening. För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie där 

originalartiklar från 2013 och framåt söktes fram i databaserna CINAHL och 

MEDLINE. Kvantitativa artiklar som svarade mot syftet kvalitetsgranskades och 19 

artiklar med hög kvalitet valdes ut. Totalt identifierades 77 faktorer vilka delades in i 

tre olika nivåer tagna från Health Promotion Model. På individuell nivå hittades 47 

faktorer, på kognitiv och perceptuell nivå fanns 27 faktorer och tre faktorer som 

konkurrerande behov. De faktorer som förekom i flest artiklar var av demografisk 

natur, exempelvis inkomst, utbildningsnivå, ålder och civilstånd. Inkomst var den mest 

rapporterade faktorn där alla artiklar kommit till samma slutsats, nämligen positiv 

påverkan. Det stora antalet faktorer samt skillnader i påverkan tyder på att deltagande 

i mammografiscreening är ett komplext fenomen.  

 

Nyckelord: Bröstcancer, Sekundärprevention, Efterlevnad, Riktlinjer 

 



 
 

Summary 

Factors affecting women’s participation in mammography screening – A literature 
review 
 
Breast cancer account for approximately 30 % of all cancer incidents in Sweden. 

Mammography screening can reduce mortality in breast cancer by up to 25 % but needs 

a high participation rate, which in Sweden is about 80 %. The purpose of this study is 

to examine factors that affect women’s participation in mammography screening. To 

answer the purpose a literature review was conducted where original articles from 2013 

and newer were searched for in the databases CINAHL and MEDLINE. Quantitative 

articles that where relevant to the purpose were graded for quality and 19 articles with 

high quality were selected. 77 factors were identified and categorised in three levels 

taken from the Health Promotion Model. On the individual level 47 factors were found, 

27 factors on cognitive and perceptual level and three factors as competing demands. 

The factors that were found in the highest number of articles were demographic in 

nature, including income, education level, age and marital status. Income was the most 

reported factor where all articles had the same conclusion, positive influence. The big 

number of factors and differences in influence indicates that participation in 

mammography screening is a complex phenomenon. 
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Inledning  

Författarna har under sin studietid fått upp ögonen för mammografiscreening och blev 

intresserade av mammografiscreeningens roll i samhället. När de fördjupade sig i 

ämnet uppstod funderingar kring att alla kvinnor som blir inbjudna inte väljer att 

delta. Detta gjorde att författarna valde att undersöka anledningar till att kvinnor väljer 

att delta eller avstå. 

Bakgrund 

Anatomi och fysiologi 

Bröst är uppbyggda av fettvävnad, bindväv och bröstkörtlar. Bröstkörtlarna sitter ihop 

med den överliggande huden via ligament, vilka är särskilt välutvecklade i den övre 

delen av bröstet. Ligamenten stödjer de lober som utgör bröstkörtelns parenkym. 

Bröstkörteln har 15–20 lober vilka alla har en egen ductus lactferi som mynnar ut i 

mamillen (1). En schematisk bild av ett bröst ses i figur 1 nedan. 

 

Figur 1: Bild över bröstets anatomi tagen från Moore et al (1). 

 

Brösten får arteriell försörjning av förgreningar från a. thoracica interna, a. thoracalis 

lateralis, a. thoracoacromialis och aorta thoracalis. Venöst dränage sker 

huvudsakligen via v. axillaris men även via v. thoracica interna. Lymfa går från 



6 
 

körtelloberna och mamillen till Sappey’s plexus och därefter ut till lymfkörtlar. 

Ungefär 75 % av lymfan, främst från den laterala delen av bröstet, dräneras via axillära 

lymfkörtlar och ut i truncus subclavius. Lymfa från den mediala delen av bröstet 

dräneras via parasternala lymfkörtlar och ut i truncus bronchomediastinalis. Den kan 

också gå över till det andra bröstet. Lymfa från den nedre delen av bröstet kan gå nedåt 

till lymfkörtlar i buken (1). 

 

Under livet ändras brösten av hormonella förändringar vilka påverkar mängden 

körtelgångar, bindväv och fettvävnad (2). Hos äldre kvinnor minskar mängden fett och 

atrofi av körtelvävnad sker (1).  

Patofysiologi 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige och står för strax 

över 30 % av all cancer hos kvinnor. År 2014 upptäcktes 9 730 fall av bröstcancer och 

1 422 fall av in situ tumörer. Incidensen låg 2014 på 200 fall per 100 000, en ökning 

med 150 % sedan 1970. Mortaliteten har under samma period legat nästan oförändrad 

och var 2014 28,8 per 100 000 (3). 

 

Bröstcancer uppstår i epitelceller i bröstkörteln. Cancern kan vara av den vanligare 

duktala typen, när den utgår från körtelgångarna, eller av lobulär typ vilken utgår från 

körtelloberna (4). Båda formerna utvecklas vanligtvis från ett mellanstadium, atypisk 

duktal hyperplasi respektive atypisk lobulär hyperplasi (2). Vidare delas cancer in i in 

situ cancer respektive invasiv cancer. In situ innebär att cancern är lokalt begränsad 

inom körtelgången medan invasiv cancer har spridit sig till omkringliggande 

stödjevävnad. Det är den invasiva formen som riskerar att ge upphov till metastaser. 

In situ cancer progredierar oftast till invasiv cancer men kan ibland förbli stationär (2). 

 

Riskfaktorer som ökar risken för bröstcancer innefattar bröstcancer hos nära anhöriga, 

såsom mor eller syster, tidig menarche, sen menopaus och sen graviditet (2, 4). 

Övervikt, rökning och högt alkoholintag är livsstilsfaktorer som ökar risken (4). Även 

genetiska faktorer spelar in, där exempelvis mutationer på generna BRCA1, BRCA2 och 

p53 ökar risken för bröstcancer (2). 
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Metastaser av bröstcancer kan spridas via lymfsystemet, vener och genom direkt 

invasion till omgivningen (1). Organ som ofta drabbas av metastaser från bröstcancer 

är lungor, lever, hud, skelett och det andra bröstet (2). I brösten kan också andra 

maligna tumör uppstå som inte utgår från bröstkörteln, exempelvis sarkom och 

lymfom (2). 

 

I brösten kan även en rad benigna förändringar uppstå. Dessa innefattar bland annat 

fibroadenos, intraduktal hyperplasi, cystisk mammarsjukdom, papillom, hamartom, 

fibroadenom och abscesser. De benigna förändringarna kan vara behandlingskrävande 

men spelar framför allt roll i differentialdiagnosticering av maligna tumörer (2). 

Mammografi 

Mammografi, som också kallas bröströntgen, är en radiologisk undersökningsmetodik 

av brösten som syftar till att radiologiskt diagnostisera olika, både benigna och 

maligna, sjukdomstillstånd i bröstet.  

 

Huvudkomponenterna i modaliteten är röntgenrör, kompressionsplatta och detektor. 

I röntgenröret finnes en katod samt en roterande anod och över dessa läggs en 

spänning som gör att katoden hettas upp till en hög temperatur som leder till att 

elektroner frigörs och accelererar mot den roterande anoden. När elektronerna träffar 

anoden kommer elektronerna växelverka med atomerna i anodmaterialet och 

elektronernas rörelseenergi kommer att omvandlas till värmeenergi samt 

röntgenfotoner (2). 

 

Innan röntgenfotonerna träffar detektorn kommer de växelverka med kroppens 

atomer i objektets vävnad och ändra riktning samt förlora energi, detta fenomen kallas 

för attenuering. De olika vävnaderna i bröstet attenuerar röntgenfotonerna olika 

mycket vilket ger kontrasten i bilden. Skillnad i attenuering beror på en vävnads 

densitet och vävnadssammansättning jämfört med den omkringliggande vävnadens. 

Den linjära attenueringskoefficienten (1/cm) är av vikt vid projektionsradiografi då 

den tillsammans med valet utav exponerings- och presentationsteknik avgör 

kontrasten mellan vävnader i den färdiga bilden. Skillnad i attenueringskoefficienten 

är mycket liten mellan fettvävnad och bröstvävnad därför används låga medelenergier 

på röntgenstrålningen vid en mammografiundersökning (2, 5). 
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Bröstet placeras på detektorn och komprimeras med hjälp av en kompressionsplatta, 

detta för att öka kontrasten mellan de olika vävnaderna i bröstet, minska spridd 

strålning i bröstet samt minska och jämna ut brösttjockleken. Genom kompression 

uppstår samtidigt minskning av stråldosen då bröstets strukturer lokaliseras närmre 

detektorn (6). För att nå högsta kvalitet på den färdiga bilden krävs att 

patientpositioneringen och kompression av bröstet är optimerat (2). 

 

De tre basprojektionerna som nyttjas under en mammografiundersökning är 

kraniokaudal, sido- och snedprojektion och vid samtliga projektioner är det ett krav att 

mamillen är avbildad i profil. Det finns inga absoluta kontraindikationer för att 

genomgå en mammografiundersökning men ålder, pågående amning samt graviditet 

kan utgöra relativa kontraindikationer (2). 

 

Joniserande strålning som används vid mammografi kan ge upphov till bröstcancer. 

Den genomsnittliga absorberade dosen under en exponering vid en 

mammografiundersökning är 0,6–1,3 mGy, dock bedöms fördelarna med 

mammografiscreening överväga nackdelarna (2). 

Screening 

Definitionen av screening i statens offentliga utredning En nationell cancerstrategi för 

framtiden (SOU 2009:11) lyder på följande sätt:  

”Screening innebär undersökning av symptomfria, och tillsynes friska, individer 

med avsikt att hitta sjukdom eller dess förstadier i ett skede där bot är möjlig. 

Screening kan vara organiserad vilket innebär att hela befolkningsgrupper 

inbjuds att genomgå en specifik diagnostisk test med specifik periodicitet” (7, s. 

58) 

 

Screeningen riktas till symtomfria kvinnor med syfte att upptäcka tidig bröstcancer och 

leder till en minskad mortalitet med mellan 16–25 % i sjukdomen (9). Metoden går ut 

på att massundersöka kvinnor för bröstcancer och undersökningen är snabb, billig 

samt diagnostiskt pålitlig för cancer. Undersökningen fastställer inte 

bröstcancerdiagnos utan med hjälp av screening delas kvinnorna som undersökts in i 

två grupper. Den ena gruppen innefattar kvinnor med låg risk för bröstcancer och den 

andra gruppen innefattar kvinnor med hög sannolikhet för bröstcancer. Screeningen 
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är baserad på en mammografisk teknik där två bilder tas i basprojektionerna kranio-

kaudal- och snedprojektion (2).  

 

Regeringen valde att göra den mammografiska screeningen kostnadsfri då en tidig 

upptäckt av bröstcancer ger fler behandlingsmöjligheter som i sin tur leder till minskad 

mortalitet. En tidig upptäckt av cancer kan ge färre bieffekter vid given behandling. 

Mammografiscreening blev kostnadsfri 1 juli 2016 för kvinnor i åldrarna 40–74 år (8). 

  

Kvinnor i åldrarna 40–55 år bör screenas med ett 18 månaders intervall och kvinnor i 

åldrarna 56–74 år rekommenderas att screenas med 24 månaders intervall (2). Yngre 

kvinnor upprepar undersökningarna oftare än äldre kvinnor då de i regel har tätare 

bröst vilket gör att förändringar kan vara svårupptäckta samt att de oftast har en mer 

snabbväxande cancerform. För att rädda en kvinnas liv i åldersgruppen 40–49 år krävs 

det att 2057 kvinnor screenas vartannat år. Motsvarande siffror för åldrarna 50–74 år 

är 760 kvinnor ska regelbundet screenas för att rädda en till livet (9). 

 

Det har påvisats att kvinnor med bröstcancer som blivit inbjudna till 

mammografiscreening men inte deltagit, avlider mer ofta på grund av sin bröstcancer 

än övriga. Screeningverksamheten bör eftersträva ett minsta deltagande mellan 65–

75% av de kvinnor som inbjudits till att screenas, detta för att icke deltagare sänker 

hälsoundersökningens effekt (2). Om delar av befolkningen avstår från screeningen 

minskar effektiviteten av screeningverksamheten, dessutom är en högre 

deltagandefrekvens mer kostnadseffektiv (8). 

 

Deltagarfrekvensen i mammografiscreeningen i Sverige uppskattas vara 80% av de 

som blivit inbjudna till att screenas, dock med en viss variation mellan olika regioner 

(10). 

Health Promotion Model  

Health Promotion Model, HPM, är en modell som beskriver faktorer som påverkar ett 

hälsobefrämjande beteende inom ett holistiskt perspektiv. Modellen delar upp dessa 

faktorer i tre olika områden: individuell nivå, kognitiv och perceptuell nivå samt 

konkurrerande behov. Den individuella nivån innefattar karaktärsdrag och 

erfarenheter som kan påverka beteende relaterat till olika hälsoområden eller 

populationer. Kognitiv och perceptuell nivå innefattar faktorer som har stor påverkan 



10 
 

på motivation och är därför viktiga att ta hänsyn till eftersom de kan påverkas av 

omvårdnadsåtgärder. Bland dessa faktorer återfinns upplevda fördelar med handling, 

upplevda hinder för handling, upplevd förmåga att utföra en handling samt påverkan 

från personliga relationer. Konkurrerande behov är sådant som hindrar 

hälsobefrämjande handlingar till exempel tidsbrist eller hög kostnad (11).  

Röntgensjuksköterskans ansvarsområde 

I sitt arbete verkar röntgensjuksköterskan inom fyra olika kompetensområden: 

omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik och medicin. Arbetet utförs i 

både diagnostiskt och behandlande syfte och sker utifrån fyra etiska grundprinciper: 

Principen om respekt för självbestämmande; Principen att inte skada; Principen att 

göra gott; Rättviseprincipen. I sitt yrkesutövande ansvarar röntgensjuksköterskan för 

att ge god och säker vård samt att uppnå tillräcklig bildkvalitet med så låg stråldos som 

möjligt (12).  

 

Röntgensjuksköterskan har i sin yrkesutövning riktlinjer från den yrkesetiska koden 

att följa. Riktlinjerna delas in fyra övergripande områden som beskriver 

röntgensjuksköterskans ansvar gentemot andra aktörer och intressenter. I mötet med 

vårdtagaren är det utav vikt att respektera individens integritet och skydda mot smärta 

och skada. Vidare ska röntgensjuksköterskan informera vårdtagaren kring 

undersökningen och främja autonomi. Röntgensjuksköterskan ska arbeta med 

förebyggande hälsovård samt delta i hälsobefrämjande åtgärder. 

Röntgensjuksköterskan ska utöva sin yrkesroll på ett sätt att samhällets förtroende och 

tillit för professionen upprätthålls. Vidare ansvarar röntgensjuksköterskan för att 

dennes kunskap utvecklas och följer nya rön från forskningen. Vid samverkan med 

kollegor inom vården ska röntgensjuksköterskan verka för ett gott samarbete och visa 

respekt för andra yrkesutövares kunskap (13).  

 

Mammografiscreening görs i förebyggande syfte vilket är en av de centrala punkterna 

som tas upp i den yrkesetiska koden. Samtidigt är screening en viktig del av 

yrkesutövandet eftersom den följer principen att göra gott men hänsyn måste även tas 

till principen om respekt för självbestämmande.    
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Problemformulering 

Eftersom de positiva effekterna av mammografiscreening, exempelvis minskad 

mortalitet, är beroende av deltagarantalet vill författarna undersöka faktorer som 

påverkar kvinnors vilja att delta i mammografiscreening. En bättre förståelse för 

kvinnors val kan främja arbetet att öka deras vilja att genomgå screening. Detta kan ge 

en bättre möjlighet att följa principen att göra gott. 
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Syfte 

Att kartlägga faktorer som påverkar deltagandefrekvensen vid mammografiscreening. 

Material och metod 

Litteraturstudie 

För att kunna svara på det syfte som angivits har författarna valt att göra en 

systematisk litteraturstudie. Detta innebär att författarna vill uppnå identifikation av 

all tillgänglig litteratur kring det ämne som ska studeras samtidigt som använd 

metodik tydligt beskrivs. Ett av huvuddragen i den systematiska litteraturstudien är en 

strikt arbetsgång. Med hjälp av denna säkerställs att granskningen utförs på ett 

systematiskt sätt. Arbetsgången ser till att tydliga och noggranna metoder används för 

att identifiera och kritiskt granska relevanta studier för att kunna svara på det specifika 

kliniska syftet (14). 

 

Denna litteraturstudie innehåller följande fyra komponenter, hämtade från Aveyard 

(14): ett tydligt definierat syfte; en tydlig dokumenterad metodik; en tydlig 

presentation och analys av resultatet, litteraturen som hittats ska analyseras för att 

kasta nytt ljus på ämnesfrågan; en diskussionsdel där författarna drar slutsatser och 

ger rekommendationer som är baserade på resultatet. 

Litteratursökning 

Litteratursökningen gjordes med hjälp av databaserna CINAHL och MEDLINE som 

författarna fick i rekommendation att använda från bibliotekarier på Jönköping 

University. Sökorden som användes var mammography, screening, participation, 

adherence, influence och factors. Sökorden kombinerades med hjälp av de booleska 

operatorerna AND och OR. Genomförda sökningar redovisas i bilaga 1. 

Urval 

De inklusionskriterier som användes var följande: artiklarna ska vara peer-review, 

engelskspråkiga, endast kvantitativa artiklar och artiklarna ska vara från 2013 och 

framåt då författarna vill ha den senaste forskningen. Exklusionskriterierna som 

användes var följande: artiklar som är litteraturstudier, har en kvalitativ design samt 

artiklar som ej svarar på studiens syfte. 
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I ett första steg lästes artiklarnas titlar för att avgöra om artikeln var relevant för denna 

studie. Artiklar vars titel verkade relevanta undersöktes närmare genom att läsa 

artikelns abstract. I de fall där även abstract visade sig svara på denna studies syfte 

lästes hela artikeln för att slutligen avgöra relevans. Om artiklarna innehöll resultat 

som svarade på denna studies syfte kvalitetsgranskades de sedan för att bestämma om 

de skulle ingå i denna studie eller inte. Artiklar med hög kvalitet behölls medan artiklar 

med god och låg kvalitet valdes bort. Artiklar som återfanns i båda databaserna 

räknades endast en gång. Ett flödesdiagram över litteratursökningen finns i bilaga 2. 

Kvalitetsgranskning 

För att bedöma de utvalda vetenskapliga artiklarnas kvalitet användes ett formulär 

från National Heart, Lung and Blood Institute, NHLBI. NHLBI är en del av U.S. 

Department of Health & Human Services och fokuserar på förebyggande och 

behandling av hjärt-, lung- och blodsjukdomar. Kvalitetsgranskningsverktygen har 

NHLBI tagit fram som hjälpmedel vid kritisk granskning av vetenskapliga studier (15). 

Formuläret som författarna har valt är utformat för tvärsnitts- och kohortstudier och 

består av en rad kriterier som ska uppfyllas. Eftersom formuläret innehåller vissa 

frågor som endast berör kohortstudier har författarna valt att bortse från dessa frågor 

när tvärsnittsstudier ska granskas. Detta resulterade i 14 kriterier för kohortstudier och 

11 kriterier för tvärsnittsstudier. Formuläret som har använts finns i bilaga 3. I 

formuläret ingår ingen gradering av kvalitet utan författarna valde själva att 

klassificera studier som hög, god eller låg kvalitet, beroende på hur många procent av 

kriterierna som är uppfyllda. Hög kvalitet ges till artiklar som uppfyller 76–100 % av 

kriterierna, god kvalitet till artiklar med 65–75 % och låg kvalitet till artiklar med under 

65 %. Kvalitetsgranskningen av varje artikel gjordes först av båda författarna enskilt 

och sedan fastställdes kvaliteten gemensamt.  

Dataanalys 

Först sammanställdes de utvalda vetenskapliga artiklarna i en tabell innehållandes 

författare, årtal, land, titel, syfte, studiedesign, resultat och kvalitet, se bilaga 4. För 

detta utgick författarna från en tabell från Aveyard (14) men adderade själva vissa 

rubriker. Analysen gjordes sedan genom att från varje artikels resultat identifiera 

faktorer som påverkar deltagandet och huruvida påverkan var positiv, negativ eller 
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saknades. Positiv påverkan innebar ett ökat deltagande, negativ påverkan ett minskat 

deltagande och ingen påverkan innebar att deltagande inte påverkas av den aktuella 

faktorn. Faktorerna kategoriserades även enligt tre nivåer tagna från Health 

Promotion Model, HPM (11). 

Etiska överväganden 

I röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod beskrivs ansvaret att bedriva forskning och 

utveckling enligt forskningsetiska riktlinjer (13). För att efterleva detta följer artiklarna 

som utgör datamaterialet forskningsetiska principer och har godkänts av etisk 

kommitté i de fall där det är applicerbart. I granskning av artiklar har författarna valt 

att följa de fyra huvudkraven inom individskyddskravet som beskrivs av 

Vetenskapsrådet: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (16). Eftersom detta är en litteraturstudie ingick inte några människor 

som studiedeltagare och därför behövdes inte informerat samtycke inhämtas. Detta 

har däremot gjorts i de artiklar som ingår i denna studie. 

 

Författarna har gjort en etisk egengranskning tillsammans med handledaren enligt 

Hälsohögskolans anvisningar. Egengranskningen återfinns i bilaga 5. 
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Resultat 

Sammanlagt valdes 19 artiklar ut: Sju från USA, tre från Sverige, två från Kanada och 

en var från Danmark, Israel, Spanien, Belgien, Australien, Iran och Sydafrika. 

 

Resultatet visade att faktorer som påverkar deltagande i mammografiscreening finns 

på såväl individuell nivå (n = 47 faktorer) som på kognitiv- och perceptuell nivå (n = 

27 faktorer) samt som konkurrerande behov (n = 3 faktorer). Av de 77 faktorerna var 

det 19 stycken som endast rapporterades med ingen påverkan. Resterande 58 faktorer 

har i minst en artikel tillskrivits positiv eller negativ påverkan och påverkar således 

kvinnors deltagande i mammografiscreening. De faktorer som ingick i flest studier var 

inkomst, ålder, rökning, sjukförsäkring och utbildningsnivå. Av de faktorerna var 

inkomst den enda faktorn där alla aktuella studier kommit till samma slutsats, 

nämligen positiv påverkan. Den faktor som oftast rapporterades som negativ påverkan 

var rökning. Utbildningsnivå var den faktor där det rådde störst diskrepans mellan 

olika studier. 

 

Alla identifierade faktorer samt deras påverkan från litteraturgenomgången 

presenteras i Tabell 1 nedan. Siffrorna i tabellen refererar till artiklarnas numrering i 

bilaga 4. För de faktorer som kan rangordnas i storleksordning anges påverkan för de 

högre värdena, exempelvis hög ålder eller hög inkomst. 

 

Tabell 1: Faktorer som påverkar deltagandet i mammografiscreening. Siffrorna anger artiklar från bilaga 4. 

Faktor Positiv Negativ Ingen påverkan 

Individuell nivå    

Ålder 1, 3, 4, 9, 12, 17 8, 15 10, 11 

Etnicitet: Vit 4, 8 3, 13, 17 2, 10 

Stadsbo  1 3, 4 

Bostadsområde   7 

Gift 1, 2, 6, 9, 12, 14  3, 17 

Ensamboende  16 14 

Barn hemma 14 3  

Antal barn  16  

Syskon   16 

Utbildningsnivå 4, 8, 9, 12, 13 1, 10 2, 3, 5, 6, 17, 19 

Partners utbildningsnivå   19 
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Anställning 10, 13  1, 4, 6 

Inkomst 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17. 19   

Sjukförsäkring 1, 2, 3, 4, 5, 13, 17  6 

Undervikt  1, 8, 9, 15 17 

Fetma  1, 12, 15 8, 17 

Samtidig sjukdom 4, 8  1 

Muskuloskeletal sjukdom 12   

Hjärt- och kärlsjukdom 15  12 

Lungsjukdom   12 

Diabetes mellitus  15 12 

Hormonersättning 1   

Depression  15  

Psykisk sjukdom   10, 12 

Tidigare cancer 17  14 

Tidigare bröstcancer   14 

Cancer i familjen   5, 14 

Bröstcancer i familjen 6, 8  14 

Rökning  1, 2, 3, 8, 9, 12, 15 10 

Alkoholkonsumtion   9 

Droganvändning   10 

Regelbundna läkarbesök 1, 2, 9, 12, 13, 15   

Personlig läkare 3, 5, 9, 13   

Tidigare Livmoderhals-

cancerscreening 

2, 9, 14   

Tandläkarbesök som vuxen 19   

Tandläkarbesök som barn 19   

Partners tandläkarbesök 

som barn 

19   

Fysisk aktivitet 4  2 

Avstånd till klinik  11 3 

Tid som bosatt i landet 5, 9   

Utlandsfödd 10 12  

Språkkunskaper   5 

Talar inte officiella språket 10   

Socialt deltagande 16  14 

Social tillhörighet   14, 16 

Praktiskt stöd   14, 16 

Känslomässigt stöd   16 

Kognitiv och 

perceptuell nivå 

   

Självupplevd hälsa 1, 3  5 
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Upplevd fysisk hälsa  18  

Upplevd mental hälsa 18   

Rekommendation från 

läkare 

2   

Förtroende för läkare 2   

Kvinnlig läkare 15   

Medelålders läkare 15   

Egen informationssökning   2 

Upplevd risk att få cancer 2  14 

Kunskap om mammografi 6  2 

Upplevda fördelar 6, 14  5 

Upplevd betydelse 5   

Upplevda hinder  5  

Självförmåga   5 

Upplevd risk att få 

bröstcancer 

6  5 

Rädsla för bröstcancer   5 

Kulturella uppfattningar   5 

Ackulturation   5 

Avsikt att delta i screening 5, 14   

Upplevd allvarlighetsgrad 

av bröstcancer 

6   

Rädsla för resultat av 

screening 

 6  

Glömt att boka tid  6  

Smärta  6  

Skam  6  

Känsla av ensamhet   16 

Känsla av kontroll 16   

Stress i vardagen  16, 18  

Konkurrerande behov    

Andra problem upplevs 

som viktigare 

 6  

Tidsbrist  6  

Kostnad  13  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

För att svara på denna studies syfte gjordes en systematisk litteraturstudie. Valet 

baserades på författarnas önskan att undersöka tillgänglig litteratur på området. 

Under arbetet följde författarna den på förhand fastställda sökprocessen för att öka 

reliabiliteten i studien. Reliabilitet innebär att samma resultat fås vid upprepade 

mätningar (36). På grund av tidsbrist begränsades dock litteratursökningen till två 

databaser samt ett fåtal sökningar. Valet av databaser gjordes innan 

litteratursökningen påbörjades medan sökningar pågick tills tillräckligt stort material 

med hänsyn till tillgänglig tid inhämtats. Eftersom båda databaserna är inriktade på 

omvårdnad och medicin ökar möjligheten att hitta relevanta artiklar vilket ger en högre 

validitet i arbetet. Validitet är ett mått på hur bra resultaten svarar mot syftet (36). 

 

Vid urvalet av artiklar som granskades användes inklusion- och exklusionskriterier. 

Tydliga och väl definierade inklusions-och exklusionskriterier säkerställer att 

författare inte blir vilseledda med data som inte är relevanta för studien (14). 

Kriterierna hjälpte författarna att finna väsentliga artiklar att använda i denna studie 

vilket ger en ökad validitet. 

 

Antalet relevanta artiklar som hittades i båda databaserna, det vill säga dubbletter, var 

relativt lågt, sju av 74 artiklar. Detta kan implicera att fler relevanta artiklar eventuellt 

skulle hittats om ytterligare databaser genomsökts med samma söktermer. Även valet 

av sökord kan ha orsakat bortfall av relevanta artiklar. Sökorden valdes utifrån syftet 

och översattes till engelska. När litteratursökningen gjordes första gången hittade 

författarna ytterligare sökord från funna artiklar. Användandet av booleska operatorer 

gjordes för att begränsa antalet artiklar att gå igenom. Dock kan intressanta artiklar ha 

missats med detta tillvägagångssätt. 

 

Endast artiklar med kvantitativ design inkluderades i denna studie. Detta kan ha 

exkluderat artiklar som är relevanta för syftet men samtidigt gjort det enklare att 

sammanställa resultaten från flera olika artiklar då inga subjektiva tolkningar ingår. 

Vidare användes endast artiklar som genomgått peer-review för att säkerställa 

vetenskaplig kvalitet hos dem och därmed öka validiteten. 



19 
 

 

Valet att exkludera artiklar äldre än 2013 begränsade urvalet men ökar sannolikheten 

att resultaten är aktuella. Detta kan vara extra intressant eftersom en del av 

röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod och kompetensbeskrivning är att uppdatera 

sitt kunskapsområde. 

 

Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån ett formulär framtaget av NHLBI. Formuläret 

är enligt upphovsmakarna inte avsett att fungera som en poängräknare men 

författarna till denna studie valde ändå att applicera formuläret på detta sätt. 

Anledningen till det var författarnas brist på erfarenhet av kvalitetsgranskning samt 

att inga andra formulär anpassade efter artiklarnas studiedesign hittades. Att använda 

granskningsverktyg som är anpassade efter studiedesign är enligt Aveyard att föredra 

eftersom frågorna är tydligt relaterade till studien (14). Eftersom ett tillräckligt stort 

antal artiklar fick hög kvalitet kunde övriga artiklar exkluderas. Detta kan till viss del 

uppväga författarnas bristande erfarenhet av kvalitetsgranskning. 

Kvalitetsgranskningen gjordes först av båda författarna var för sig och sedan 

gemensamt för att öka reliabiliteten av granskningen. Endast en av artiklarna skiljde 

sig i poäng mellan författarna vilket förklarades med att en av författarna missförstod 

ett stycke i artikeln. 

 

Två artiklar som från början togs med i urvalet och även kvalitetsgranskades valdes 

sedan bort eftersom de vid närmare granskning av resultaten visade sig slå ihop 

deltagande i mammografiscreening med deltagande i annan medicinsk screening. 

Dessa artiklar svarade därmed inte på syftet helt eftersom faktorernas påverkan 

specifikt på mammografiscreening inte gick att urskilja och de valdes bort för att inte 

sänka studiens validitet. 

 

Dataanalysen gjorde författarna gemensamt vilket kan ha en negativ påverkan på 

reliabiliteten eftersom analysen inte gjorts mer än en gång. Resultaten från varje artikel 

bestod dock endast av siffror i tabellform och författarna anser därav att analysen inte 

bör kunna skilja sig mellan olika utövare eftersom det inte finns utrymme för subjektiv 

tolkning. 

 

I de olika artiklarna räknas varje faktors påverkan fram som ett numeriskt värde av 

varierande storlek. Detta betyder att en faktor kan ha liten eller stor påverkan och ändå 
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bedömas som signifikant. När resultaten sammanställdes i denna studie togs dock 

ingen hänsyn till storleken på påverkansgraden utan endast om en faktor hade positiv, 

negativ eller ingen påverkan. Därav kan två faktorer med mycket stor skillnad i 

påverkan redovisas som likvärdiga i denna studie. En majoritet av de utvalda artiklarna 

använde sig av samma statistiska metoder för att beräkna varje faktors påverkan. Detta 

underlättande sammanställningen eftersom författarna kunde jämföra rakt av och 

behövde inte analysera studiernas resultat i någon större utsträckning. 

 

Vissa artiklar använde sig av data som insamlats för lång tid sedan, även om själva 

analysen har gjorts senare. Detta motsäger till viss del valet att använda nyare artiklar 

i denna litteraturstudie eftersom en av fördelarna med nya studier försvinner om 

använd data är gammal. Många artiklar använde även data som ursprungligen inte 

samlats in i syfte att undersöka mammografiscreeningsdeltagande. 

 

Svårigheter uppstod när resultaten från artiklarna skulle syntetiseras. Vissa faktorer 

som berör samma fenomen redovisades på olika sätt vilket gjorde att de inte kunde 

jämföras mellan artiklarna. Exempelvis tar tre artiklar upp självupplevd hälsa medan 

en fjärde delar upp den faktorn i självupplevd fysisk hälsa och självupplevd mental 

hälsa. Samma problem uppkom för faktorn samtidig sjukdom, vilken i två artiklar 

delades upp i specifika sjukdomar istället för att slå dem samman till en gemensam 

faktor. Ett annat problem var att vissa faktorer var svåra att förstå vad de egentligen 

innebar i några av artiklarna och därför mödosamt att sätta de i ett större 

sammanhang. Det stora antalet identifierade faktorer gjorde det svårt att sammanfatta 

resultaten från alla artiklar. Användandet av Health Promotion Model underlättade 

arbetet att göra resultaten överskådliga. 

 

Resultatdiskussion 

Författarna anser att litteraturstudiens resultat svarar på syftet eftersom ett stort antal 

faktorer och deras påverkan på deltagande i mammografiscreening har identifierats. 

 

Artiklarna varierade mycket i exempelvis deltagarantal vilket kan ha påverkat 

tillförlitligheten i resultaten. Dock har resultaten från alla artiklar behandlats på jämlik 

nivå. Eftersom artiklarna är från olika länder kan resultaten från varje artikel ha 
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påverkats av landets kultur och attityder. Till exempel kan kostnad och tillgänglighet 

för mammografiscreening skilja sig mellan de olika länderna vilka artiklarna tagits 

från. Vissa artiklar har även riktat in sig specifikt på mindre grupper, exempelvis 

muslimer eller kvinnor med HIV. Detta kan möjligtvis förklara varför faktorer får olika 

påverkan i olika studier men det är inget absolut svar. 

 

Enligt Health Promotion Model är det faktorer på kognitiv och perceptuell nivå som 

kan påverkas av vårdpersonal. I denna studie var det dock faktorer på individuell nivå 

som var vanligast förekommande. En anledning till detta kan vara valet av kvantitativa 

studier vilka ofta berör demografiska och socioekonomiska faktorer som kan 

undersökas i stor skala. 

 

En tidigare litteraturstudie av Sarma från 2015 granskade både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar mellan 2000 och 2012 (37). Där identifierades 14 av de faktorer 

som denna litteraturstudie hittat. Av de faktorer som gick att jämföra mellan de två 

litteraturstudierna var det ingen som skiljde sig i påverkan. Däremot var det många 

faktorer som endast återfanns i en av studierna men inte den andra och vice versa. 

Liknande resultat fås vid jämförelse med en litteraturstudie av Schueler et al. (38) från 

2008, vilken tar upp 16 av faktorerna som hittades i denna studie och rapporterar de 

flesta av dessa med samma påverkan. Även Hanson et al. (39) rapporterade flertalet av 

faktorerna som författarna till denna studie identifierade, med överensstämmande 

påverkan. 

 

Eftersom denna litteraturstudie endast inkluderade kvantitativa studier, vilka i 

flertalet fall använde sig av sekundärdata, saknas djupare förståelse för varje faktors 

påverkan. Det vill säga varför en faktor har den påverkan som identifierats. 

Hälsoförsäkring kan till exempel vara positivt både på grund av att kostnaden för 

mammografiscreening ingår och för att det ger en mer nära kontakt med sjukvården.  

Tidigare studier har visat att påverkan av sjukförsäkring skiljer sig beroende på om 

kostnaden för mammografiscreening ingår eller ej (37–38). En högre inkomst kanske 

också är positivt med tanke på kostnad, vilket har rapporterats som en negativ faktor 

både i denna studie och tidigare (37), men möjligtvis är det även sammankopplat med 

högre utbildning vilket också visats sig vara en positiv faktor i några av artiklarna samt 

tidigare studier (38–39). 
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Högre inkomst var en av de faktorer som rapporterades i flest studier och hade positiv 

påverkan i alla dessa. Detta resultat överensstämmer med resultat från både Schueler 

et al. (38) och Hanson et al. (39).  

 

De faktorer på individuell nivå som innefattar kontakt med sjukvården (sjukförsäkring, 

regelbundna läkarbesök, personlig läkare, tidigare livmoderhalscancerscreening och 

tandläkarbesök i vuxen ålder) hade alla en positiv påverkan på deltagande i 

mammografiscreening. Detta kan innebära att en nära kontakt med sjukvården i 

allmänhet har en positiv påverkan på deltagandet. Sjukförsäkring och personlig läkare 

rapporterades av både Sarma (37) och Schueler et al. (38) som faktorer med positiv 

påverkan på deltagande. Schueler et al. (38) och Hanson et al. (39) identifierade även 

regelbundna läkarbesök och tidigare livmoderhalsscreening som positiva faktorer. 

 

Att få en rekommendation från läkare att genomgå mammografiscreening togs endast 

upp i en av artiklarna denna studie inkluderade, där med positiv påverkan. Tre tidigare 

litteraturstudier har dock beskrivit läkarrekommendation som en stark positiv faktor 

(37–39). En av de studierna tog även upp att en kvinnlig läkare har en positiv påverkan 

(39), vilket stämmer överens med denna studies resultat. 

 

Den faktor som identifierades som negativ i flest artiklar var rökning, med sju negativa 

artiklar och en artikel som inte hittade någon påverkan. Rökning har även tidigare 

rapporterats som en negativ faktor (38–39). Andra livsstilsfaktorer som identifierades 

med negativ påverkan i denna studie var fetma och undervikt. Fetma hade däremot 

positiv påverkan enligt litteraturstudien av Schueler et al. (38). Dock togs endast BMI 

mellan 30–35 med i den studien, vilket kan påverka dess resultat. 

 

Utbildningsnivå var den faktor som rapporterades mest olika, med fem positiva, två 

negativa och sex fynd utan påverkan. De fem artiklar som visade en positiv påverkan 

var från fyra olika länder och alla använde ett urval där deltagarna endast begränsades 

av kön och att vara i rätt ålder för screening. Båda artiklarna som rapporterade 

utbildningsnivå som en negativ faktor undersökte en begränsad population, antingen 

kvinnor med HIV (27) eller kvinnor födda 1946–1951 (17). Av artiklarna med 

utbildningsnivå som ingen påverkan kom fyra från USA, en från Iran och en från 
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Belgien. Studierna från Iran och Belgien samt en från USA använde alla ett urval som 

inte är representativt för hela den population som omfattas av riktlinjer för 

mammografiscreening. Resterande tre studier från USA studerade dock hela denna 

population. Utifrån detta kan utbildningsnivå för befolkningen i helhet antas snarare 

ha en positiv än negativ påverkan. Detta skulle stämma överens med resultat från både 

Schueler et al. (38) och Hanson et al. (39) vilka menar att en högre utbildningsnivå 

leder till ett högre deltagande i mammografiscreening. 
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Slutsatser 

Många olika faktorer som påverkar kvinnors deltagande i mammografiscreening 

kunde identifieras. Dock rapporterades flera av dem motstridigt vilket gör det svårt att 

göra en slutgiltig bedömning om vad som styr deltagarfrekvensen, särskilt med hänsyn 

till att endast korrelation har undersökts i denna litteraturstudie. För att få en bättre 

förståelse för ämnet kan kvalitativ forskning eller studier som inriktar sig specifikt på 

kvinnor som inte deltar i mammografiscreening göras. Exempelvis en intervjustudie 

med kvinnor som har avböjt inbjudan för att ta reda på deras uppfattningar och åsikter 

om mammografiscreening. 

Eftersom upplevda fördelar och betydelse samt kunskap om mammografi kan ha en 

positiv påverkan bör informationsblad skickas med inbjudan till screening. Detta 

informationsblad kan innehålla nyttan med undersökningen, dess hälsobefrämjande 

effekter och varför kvinnorna bjuds in. Att bli rekommenderad av en läkare att 

genomgå mammografiscreening kan öka viljan att delta. Med detta i åtanke kan 

deltagarfrekvensen höjas om läkare utnyttjar möjligheten att diskutera mammografi i 

samband med andra vårdkontakter. Att mammografiscreening är kostnadsfritt kan 

också ha en positiv effekt på deltagandet och därför bör kostnadsfriheten stå fast. 
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Bilaga 3: Granskningsformulär vid kvalitetsgranskning. 

Kommentar: Fråga 6, 7 och 10 (fetmarkerade) exkluderas vid granskning av 

tvärsnittsstudier. 

Criteria Yes No Other 

1. Was the research question or objective in this paper clearly stated?       

2. Was the study population clearly specified and defined?       

3. Was the participation rate of eligible persons at least 50%?       

4. Were all the subjects selected or recruited from the same or similar populations 

(including the same time period)? Were inclusion and exclusion criteria for being 

in the study prespecified and applied uniformly to all participants? 

      

5. Was a sample size justification, power description, or variance and effect 

estimates provided? 
      

6. For the analyses in this paper, were the exposure(s) of interest 

measured prior to the outcome(s) being measured? 
      

7. Was the timeframe sufficient so that one could reasonably expect to 

see an association between exposure and outcome if it existed? 
      

8. For exposures that can vary in amount or level, did the study examine different 

levels of the exposure as related to the outcome (e.g., categories of exposure, or 

exposure measured as continuous variable)? 

      

9. Were the exposure measures (independent variables) clearly defined, valid, 

reliable, and implemented consistently across all study participants? 
      

10. Was the exposure(s) assessed more than once over time?       

11. Were the outcome measures (dependent variables) clearly defined, valid, 

reliable, and implemented consistently across all study participants? 

      

12. Were the outcome assessors blinded to the exposure status of participants?       

13. Was loss to follow-up after baseline 20% or less?       

14. Were key potential confounding variables measured and adjusted statistically 

for their impact on the relationship between exposure(s) and outcome(s)? 
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äldre. 
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2014 
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en kulturellt anpassad 
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Antal år i USA, att ha en 

primärvårdgivare, upplevd 

nytta av mammografi, 

barriärer och avsikt att 

screenas påvisades som 

faktorer som ökar 

deltagandet i 

mammografiscreening. 

Hög 

6 Taymoori, P., Berry, T. & 

Daem Roshani, D.  

2014 

Iran 

Differences in 

Health Beliefs Across 

Stage of Adoption of 

Mammography in 

Iranian Women 

Undersöka (a) förhållande 

mellan olika uppfattningar om 

mammografi, (b) om 

sociodemografiska faktorer 

påverkar mammografibeteende 

och (c) hur kvinnor i olika 

stadier av mammografibeteende 

skiljer sig gällande 

uppfattningar om mammografi 

Tvärsnittsstudie, n = 

686 kvinnor 40 år 

eller äldre. 

Datainsamling via 

enkät som skickades 

till deltagarna. Envägs 

ANCOVA och logistisk 

regression. 

Kvinnor som deltar i 

mammografiscreening eller 

har gjort det tidigare 

uppgav okunskap om var 

mammografi utförs av samt 

bortglömd tidsbokning som 

största barriärer mot 

mammografi. Kvinnor som 

ej ännu deltagit i 

mammografiscreening 

uppgav smärta, skam och 

Hög 
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tidskrävande som största 

barriärer. 

7 Lagerlund M, Merlo J, 

Vicente R P, Zackrisson 

S. 2015. Sverige 

Does the 

Neighborhood Area 

of Residence 

Influence Non-

Attendance in an 

Urban 

Mammography 

Screening Program? 

A 

Multilevel Study in a 

Swedish City 

Undersöka huruvida 

bostadsområde påverkar icke-

deltagande i 

mammografiscreening och om 

deltagarfrekvens kan förutspås 

utifrån var kvinnor bor. 

Tvärsnittsstudie, n = 

29 915 kvinnor mellan 

48-75. Data samlades 

in genom att alla 

kvinnor som bjudits in 

till 

mammografiscreening 

i Malmö 2005-2009 

kopplades till diverse 

statistikdatabaser. 

Multilevel logistisk 

regression. 

Kvinnors bostadsområde 

påverkar inte deras 

deltagande i 

mammografiscreening. 

Hög 

8 Harmon B E, Little M A, 

Woekel E D, Ettienne R, 

Long C R, Wilkens L R, 

et al. 2014. USA 

Ethnic differences 

and predictors of 

colonoscopy, 

prostate-specific 

antigen, and 

mammography 

screening 

participation in the 

multiethnic cohort 

Undersöka hur etnicitet och 

andra faktorer påverkar 

deltagande i colonoskopi, PSA 

och mammografiscreening i en 

multietnisk kohort. 

Kohortstudie, n = 

140 398 50 år eller 

äldre varav 78 393 

kvinnor. 

Sekundärdata 

insamlat via enkäter i 

en större kohortstudie. 

Logistisk regression.  

Vita och högutbildade hade 

högre deltagande i 

screening. Rökare hade 

lägre deltagande jämfört 

med de som aldrig rökt 

eller slutat röka. Undervikt 

och fetma var kopplat till 

lägre deltagande. 

Samsjuklighet, tidigare 

screeningdeltagande och 

cancer i familjen ökade 

deltagandet. 

Hög 
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9 Volesky K D, Villeneuve 

P J. 2017. Kanada 

Examining screening 

mammography 

participation among 

women aged 40 to 74 

Undersöka deltagarfrekvens i 

mammografiscreening och 

faktorer som påverkar 

deltagandet. 

Tvärsnittsstudie, n = 

18 312 kvinnor mellan 

40-74 år. 

Sekundärdata som 

insamlats via 

telefonintervjuer. 

Bivariata analyser och 

logistisk regression.  

Ålder, huvudsaklig läkare, 

en hälsokontroll senaste 

året samt ett gynekologiskt 

cellprov de senaste tre åren 

var faktorer som starkt 

ökade deltagandet i 

mammografiscreening. 

Hög 

10 Weinstein, Z M., 

Battaglia, T A. & 

Baranoski, A S. 

2016 

USA 

Factors Associated 

with Adherence to 

Routine Screening 

Mammography in 

HIV-Infected 

Women 

Att identifiera faktorer som 

påverkar deltagande i 

rutinmässig 

mammografiscreening hos HIV-

smittade kvinnor i en innerstad. 

Retrospektiv 

kohortstudie, n = 292 

kvinnor 40 år eller 

äldre med HIV. Data 

insamlat via 

vårdjournaler. 

Deskriptiv statistik, t-

test, χ2-test och 

multipel logistisk 

regression. 

Kvinnor som var 

utlandsfödda, inte avslutat 

high school och har en icke-

detekterbar virusmängd 

hade ett högre deltagande i 

mammografiscreening.    

Hög 

11 St-Jacques, S., Philibert, 

M D., Langlois, A., 

Daigle, J-M., Pelletier, 

E., Major D., et al. 

2013 

Kanada 

Geographic access to 

mammography 

screening centre and 

participation of 

women in the 

Quebec Breast 

Cancer Screening 

Programme 

Undersöka (1) om avstånd 

påverkar deltagande i 

mammografiscreening, (2) om 

indelning mellan landsbygd och 

stad justerar avståndets 

påverkan och (3) beräkna hur 

många som utför screening på 

sitt närmaste screeningcenter. 

Tvärsnittsstudie, n = 

833 856 kvinnor 

mellan 52-69 år. Data 

insamlad från en 

databas över 

hälsoförsäkring i 

Quebec. Log-binomial 

regression. 

Större avstånd till kliniken 

som utför 

mammografiscreeningen 

var kopplat till lägre 

deltagande. 

Hög 
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12 Martin-Lopez R, 

Jimenez-Garcia R, 

Lopez-de-Andres A, 

Hernandez-Barrera V, 

Jimenez-Trujillo I, Gil-

de-Miguel A, et al. 2013. 

Spanien 

Inequalities in 

uptake of breast 

cancer screening in 

Spain: analysis of a 

cross-sectional 

national survey 

Uppskatta deltagarfrekvens i 

mammografiscreening i Spanien 

och identifiera faktorer som 

påverkar deltagande gällande 

sociodemografiska, hälso- och 

livsstilsvariabler.  

Tvärsnittsstudie, n = 

5 771 kvinnor 40-69 

år. Sekundärdata 

insamlat via 

datorintervjuer. 

Deskriptiv statistik, 

χ2-test och multipel 

logistisk regression. 

Att vara gift, högutbildad, 

hög inkomst, spansk 

nationalitet, läkarbesök de 

senaste fyra veckor och lida 

av muskuloskeletal 

sjukdom var relaterat till 

högre deltagande. Låg ålder 

och fetma var relaterat till 

lägre deltagande. 

Hög 

13 Narayan A, Fischer A, 

Zhang Z, Woods R, 

Morris E, Harvey S. 

2017. USA 

Nationwide cross-

sectional adherence 

to mammography 

screening 

guidelines: national 

behavioral risk factor 

surveillance system 

survey results 

Undersöka deltagandefrekvens 

enligt riktlinjer för 

mammografiscreening för 

kvinnor mellan 40-74 år 

Tvärsnittsstudie, n = 

159 123 kvinnor 40-74 

år. Sekundärdata 

insamlad via 

telefonintervjuer. 

Logistisk regression. 

Högre ålder, högre 

inkomst, högre utbildning 

och bättre tillgång till 

sjukvård var relaterat till 

högre deltagande i 

mammografiscreening. 

Hög 

14 Manjer Å R, Emilsson U 

M, Zackrisson S. 2015. 

Sverige 

Non-attendance in 

mammography 

screening 

and women’s social 

network: a cohort 

study 

on the influence of 

family composition, 

social 

Undersöka förhållanden mellan 

icke-deltagande i 

mammografiscreening och olika 

delar av kvinnors sociala 

nätverk: familjekomposition, 

socialt stöd, attityder och cancer 

i nära relationer. 

Kohortstudie, n = 

1 452 kvinnor mellan 

45-68 år vid baseline 

och 61-84 år vid 

uppföljning. 

Sekundärdata. 

Logistisk regression. 

Att vara ogift, barnlös och 

avstått från livmoderhals-

cancerscreening minskade 

deltagandet i 

mammografiscreening. 

Hög 
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support, attitudes 

and cancer in close 

relations 

15 Katz D, Tengekyon A J, 

Kahan N R, Calderon-

Margalit R. 2018. Israel  

Patient and 

physician 

characteristics affect 

adherence to 

screening 

mammography: A 

population-based 

cohort study 

Identifiera individuella och 

primärvårdsläkar-faktorer 

relaterade till suboptimalt 

deltagande i 

mammografiscreening. 

Kohortstudie, n = 

44 318 kvinnor mellan 

56-74 år. Data 

insamlat från 

elektroniska journaler. 

Deskriptiv statistik, 

χ2-test och 

multinomial logistisk 

regression. 

Faktorer som minskade 

deltagandet i 

mammografiscreening var: 

rökning, fetma, undervikt, 

låg socioekonomisk status, 

depression, diabetes 

mellitus och få läkarbesök. 

Ischemisk hjärtsjukdom, 

kvinnlig läkare, läkare 

mellan 40-60 år och 

mellanstora kliniker var 

kopplade till högre 

deltagande. 
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16 Lagerlund M, Sontrop J 

M, Zackrisson S. 2014. 

Sverige 

Psychosocial factors 

and attendance at a 

population-based 

mammography 

screening 

program in a cohort 

of Swedish women 

Undersöka förhållandet mellan 

deltagande i 

mammografiscreening och olika 

psykosociala faktorer. 

Kohortstudie, n = 

11 409 kvinnor 44-72 

år vid baseline. 

Sekundärdata från 

annan studie 

kopplades till 

mammografiregister. 

Deskriptiv statistik, 

GEE-modeller, 

Deltagarfrekvensen var 

lägre hos kvinnor som 

bodde ensamma eller med 

endast barn, fött ett, tre 

eller fler barn, lågt socialt 

deltagande, låg känsla av 

kontroll och upplever högre 

stress. 

Hög 
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bivariat och 

multivariat analys. 

17 Hirth, J M., Laz, T H., 

Rahman, M. & Berenson, 

A B. 

2016 

USA 

Racial/Ethnic 

Differences Affecting 

Adherence to Cancer 

Screening Guidelines 

Among Women 

Undersöka hur faktorer som 

påverkar deltagande i 

mammografiscreening varierar 

beroende på etnicitet. 

Tvärsnittsstudie, n = 

3 773 kvinnor 40 år 

eller äldre. 

Sekundärdata 

insamlad via 

hemskickade enkäter. 

Log-binomial 

multivariabel GEE. 

Högre inkomst var kopplat 

till högre deltagande hos 

vita kvinnor. 

Sjukvårdsförsäkring ökade 

deltagandet för både vita, 

afroamerikaner och 

latinamerikaner.  

Hög 

18 Jensen, L F., Pedersen, A 

F., Andersen, B. & 

Vedsted, P. 

2015 

Danmark 

Self-assessed health, 

preceived stress and 

non-participation in 

breast cancer 

screening: A Danish 

cohort study 

Undersöka samband mellan 

deltagande i 

mammografiscreening och 

mentala och fysiska faktorer. 

Kohortstudie, n = 

4 512 kvinnor 50-69 

år. Sekundärdata via 

enkäter och 

mammografiregister. 

Generaliserade linjära 

modeller. 

Kvinnor med hög och låg 

självbedömd fysisk hälsa 

hade lägre deltagande än 

kvinnor med medel. Låg 

självbedömd psykisk hälsa 

och hög upplevd stress var 

kopplat till lägre 

deltagande. 

Hög 

19 Missinne S, Colman E, 

Bracke P. 2013. Belgien 

Spousal influence on 

mammography 

screening: A life 

course perspective 

Undersöka förhållandet mellan 

förebyggande hälsobeteende 

under barndomen hos både fru 

och man och deltagande i 

mammografscreening. 

Retrospektiv 

kohortstudie, n = 722 

kvinnor. 

Sekundärdata 

insamlat med via 

intervjuer med hjälp 

av datorprogram.  

Kvinnor som deltog i 

tandläkarkontroller, både 

som barn och i vuxen ålder, 

och har en inkomst på 

minst 80 % av medianen 

hade ett högre deltagande i 

mammografiscreening. 

Deltagandet i screening var 

Hög 
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även högre hos de kvinnor 

vars make genomgått 

tandläkarkontroller som 

barn.  
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Bilaga 5: Etisk egengranskning 
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