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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
I Sverige får 7000 kvinnor varje år diagnosen bröstcancer, vilket gör den till den vanligaste 
formen av cancer hos kvinnor. Den årliga mortaliteten av sjukdomen är 1500-1600 kvinnor. 
Den forskning som pågår inom området har ännu inte kunnat visa på någon direkt förklaring 
till insjuknande i bröstcancer. I vissa fall av diagnostiserad bröstcancer har ärftliga faktorer 
upptäckts och några procent av fallen kan härledas till genetiska defekter. Den vanligaste 
typen av bröstcancer är duktal carcinoma in situ, vilket innebär att cancern endast är 
lokaliserad till bröstkörtlarnas körtelrör. Bröstscreening erbjuds till kvinnor med bestämda 
intervall, vilket gör att majoriteten av de fall av bröstcancer som upptäcks inte hinner ge några 
symtom. I de fall där en bröstcancer kan misstänkas utförs idag en så kallad trippeldiagnostik. 
Trippeldiagnostiken omfattar en undersökning av läkare, bröstscreening och biopsi. 
 
Syfte  
Att beskriva kvinnors erfarenheter av ett falskt positivt bröstscreening resultat. 
 
Metod 
Systematisk litteraturstudie som baserades på sju vetenskapliga artiklar. Sökningar gjordes i 
databaserna CINAHL, PubMED och PsychINFO.  Analysen genomfördes enligt 
tankeprocessen av Friberg (2012). 
 
Resultat 
I artiklarna framkom att kvinnor med erfarenheter av ett falskt positivt bröstscreening resultat 
hade en signifikant högre risk att drabbas av ångest, depression och stress. De upplevde en 
högre grad av rädsla för att drabbas av bröstcancer samt en lägre grad av livskvalitet och 
välbefinnande. Kvinnor med en sämre förmåga till coping och därmed högre benägenhet att 
drabbas av negativa konsekvenser av upplevelsen av ett falskt positivt svar kunde identifieras. 
Kvinnor med erfarenheter av ett falskt positivt bröstscreening resultat hade en högre 
följsamhet till självundersökning av brösten. 
 
Slutsats 
Bröstcancer är en allvarlig och livshotande sjukdom. Att drabbas av en sådan diagnos kan 
medföra allvarliga konsekvenser för individen. I de fall där resultatet av bröstscreeningen 
dessutom är falskt positivt uppstår ett vårdlidande som hotar individens hälsa, livskvalitet och 
välbefinnande. Kvinnor med en sämre förmåga till coping bör identifieras inför vidare 
undersökningar och erbjudas stöd i att hantera konsekvenserna av ett falskt positivt 
bröstscreening resultat. 
 
Nyckelbegrepp 
Mammografi, falskt positivt resultat, livskvalitet, erfarenheter, lidande och ångest. 
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1. Introduktion 
 

Vi har uppmärksammat den debatt som de senaste åren har pågått inom forskningsvärlden 

kring fördelar respektive nackdelar med att screena kvinnor för bröstcancer. Denna debatt har 

varit möjlig att uppmärksamma genom diverse medier, bland annat radio och tv.  

Enligt Bergh och Emdin (2008) är bröstcancer den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. 

Vi tror därför att det inför vårt framtida yrke kan vara av vikt att få en större kunskap om 

bröstcancer och bröstscreening. Av den här anledningen har vi valt att skriva vår systematiska 

litteraturstudie inom detta område. Vi har valt att rikta in oss mot hur kvinnor som drabbas av 

ett falskt positivt resultat efter bröstscreening upplever denna erfarenhet. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Epidemiologi  

Globalt sett drabbas årligen en miljon kvinnor av bröstcancer och 370 000 dör av denna 

cancerform varje år i världen. I Sverige får 7000 kvinnor varje år diagnosen bröstcancer, 

vilket gör den till den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Den årliga mortaliteten av 

sjukdomen är 1500-1600 kvinnor. Bland medelålderskvinnor i Sverige är bröstcancer den 

vanligaste dödsorsaken. Endast 0.5 % av alla som får en bröstcancerdiagnos är män (Bergh & 

Emdin, 2008). Medianåldern för insjuknande i bröstcancer är 64 år, ca 25 % av all cancer som 

drabbar kvinnor utgörs av bröstcancer (Nystrand, 2012). 

 

2.2 Etiologi  

Den forskning som pågår inom området har ännu inte kunnat visa på någon direkt förklaring 

till insjuknande i bröstcancer. I vissa fall av diagnostiserad bröstcancer har ärftliga faktorer 

upptäckts, hos de kvinnor där mor och/eller syster har haft diagnosen bröstcancer ökar risken 

att de själva ska drabbas flerfaldigt. I den senaste forskningen har gener upptäckts som visat 

sig vara en orsak till någon procent av alla bröstcancerfall (Nystrand, 2012). 

Bergh och Emdin (2010) skriver att 5-10 % av de kvinnor som diagnostiseras med 

bröstcancer har genetiska faktorer som spelar in. Mutationer i generna BRCA-1 och BRCA-2 

anses vara den bakomliggande faktorn till risken att drabbas av bröstcancer. 

BRCA-1 och BRCA-2 är i normala fall en del av de faktorer som styr celldöd, Andersson 

(2004). 
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Genetisk screening kan utföras hos de kvinnor där misstanke om ärftlighet i bröstcancer 

föreligger. Där analyseras arvsmassan för att på förhand kunna säga om risk för framtida 

bröstcancer finns eller inte (Arver, 2004). 

Den hormonella faktorn kan dock anses vara den viktigare faktorn till bröstcancer då 

bröstkörtlar står under påverkan av östrogen och progesteron. Det leder till att kvinnor med 

tidig menarke samt ett sent inträde i klimakteriet har större risk att drabbas av bröstcancer, 

(Nystrand, 2012).  

Huruvida hormonell behandling i syfte att lindra klimakteriebesvär kan öka risken för 

bröstcancer är ännu inte fullt bevisad. En riskökning har observerats hos de kvinnor som 

behandlas med hormoner i samband med klimakteriet. Behandlingen används därför nu 

restriktivt och under kortare perioder för att minska risken för bröstcancer. Andra riskfaktorer 

för att drabbas av bröstcancer som identifierats är sen eller utebliven graviditet, övervikt samt 

låg grad av fysisk aktivitet (Bergh & Emdin, 2010). 

 

2.3 Patofysiologi 

Bergh och Emdin (2010) skriver att den vanligaste typen av bröstcancer är duktal carcinoma 

in situ, vilket innebär att cancern endast är lokaliserad till bröstkörtlarnas körtelrör. Denna typ 

av cancer upptäcks i regel alltid tidigt i samband med bröstscreening på grund av sin 

sammansättning, men sällan vid palpation av brösten. Lobulär carcinoma in situ är näst 

vanligast och är lokaliserad till körtellobuli. Lobulär carcinoma in situ diagnostiseras sällan 

vid bröstscreening eller vid självundersökning av brösten, upptäckten sker oftare som ett 

bifynd vid bröstkirurgi. Lobulär carcinoma in situ har oftare en mer utbredd yta att växa på. 

En cancer som förblir oupptäckt i ett tidigt stadie kan enligt Ericsson och Ericsson (2012) leda 

till en invasiv bröstcancer. Cancercellerna har då växt utanför den duktala och lobulära 

vävnaden och en risk för metastasering till andra vävnader föreligger. 

En stadieindelning av tumören ger en objektiv bild på hur prognosen för en cancerpatient kan 

se ut. Stadieindelningen utgår i den mån det är möjligt efter patologiska data och då 

framförallt tumörens storlek samt lymfkörtelmetastaser. Indelning sker i stadie I – IV där 

stadie I innebär en tumör mindre än 20 mm och utan spridning till armhålan. Stadie IV 

innebär en spridning av tumören till huden eller fjärrmetastaser (Bergh & Emdin, 2010). 
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2.4 Symtom 

Bröstscreening erbjuds till kvinnor med bestämda intervall, vilket gör att majoriteten av de 

fall av bröstcancer som upptäcks inte hinner ge några symtom. De intervall i vilka kvinnorna 

erbjuds bröstscreening varierar mellan olika landsting. De fall av bröstcancer som ger symtom 

drabbar oftast de kvinnor som inte faller inom åldersgruppen för att screenas efter 

bröstcancer. Symtomen omfattas oftast av att kvinnan känner en knöl, en massa, i bröstet. Den 

knölen är oftast palperbar i bröstets övre yttre kvadrant, där förekomsten av körtelvävnad är 

som störst. Andra symtom utöver en kännbar knöl är indragning av huden, förändring av 

färgen på huden samt en indragning av bröstvårtan (Berg och Emdin, 2010). 

 

2.5 Diagnostik 

I de fall där bröstcancer kan misstänkas utförs idag en så kallad trippeldiagnostik. Det är en 

mycket effektiv metod för att utesluta malignitet, hos upp till 99 % av kvinnorna kan 

malignitet i bröstet uteslutas. Trippeldiagnostiken omfattar en undersökning av läkare, 

bröstscreening och biopsi (Bergh & Emdin, 2010). 

Vid klinisk undersökning palperar och inspekterar läkaren brösten, armhålans samt halsens 

lymfkörtlar (Nystrand, 2012).  

Kvinnor kan trots negativ klinisk undersökning ändå få genomgå bröstscreening, detta kan 

baseras på en kvinnas ålder, hereditet samt andra nämnda riskfaktorer (Bergh & Emdin, 

2010). 

Efter bröstscreening kan läkaren relativt enkelt urskilja tumörmassan från resten av bröstets 

massa, även tumörer som inte var palperbara vid den kliniska undersökningen blir synliga 

(Nystrand, 2012). 

Nyttan med bröstscreening har enligt Bergh och Emdin (2010) länge ifrågasatts, det ansågs att 

nackdelarna var större än fördelarna med tanke på den strålning kvinnor utsattes för. Flera 

studier har gjorts för att visa på fördelar kontra nackdelar i samband med bröstscreening av 

kvinnor. Det senaste studierna publicerade av ovanstående författare visar på att 

bröstscreening av kvinnor reducerar dödligheten i bröstcancer. Detta genom att cancern 

upptäcks i ett tidigt stadie, i många fall redan innan den blir palperbar och ger symtom.  

Kalager, Zelen, Langmark och Adami (2010) skriver om fördelarna med bröstscreening, 

enligt dem har graden av dödlighet i bröstcancer reducerats från uppskattningsvis 30 %  
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till 10 % i Norge. Dessa fördelar måste vägas mot den höga förekomsten av falska positiva 

resultat, författarna lyfter kravet på en hög kvalitet på screeningprogrammet för att minska 

onödigt lidande.  

Andelen kvinnor som drabbas av minst ett falskt positivt resultat efter att ha genomgått tio 

bröstscreeningar är uppskattat till 49 % i USA (Keyzer-Dekker, 2012). 

I Norge är risken att drabbas av ett falskt positivt resultat av bröstscreening efter tio 

genomgångna bröstscreeningar 21 % enligt Hafslund, Espehaug och Nortvedt (2012).  

Ett av orosmomenten inför att bli återkallad för ytterligare bröstscreening är huruvida 

strålningen som ges under själva undersökningen kan ge upphov till en cancer. Det har utförts 

forskning inom området vilket visat att den strålning kvinnan utsätts för vid en bröstscreening 

inte är stark nog för att cancer ska utvecklas. Allt efter att tekniken för bröstscreening 

utvecklas, minskar även den nödvändiga dosen strålning vid bröstscreening (Andersson, 

2004). 

Törnberg (2010) skriver att kvinnor ser ett falskt positivt resultat efter en bröstscreening som 

en negativ verkan av undersökningen. Falskt positivt resultat innebär att kvinnan efter 

bröstscreeningen blir kallad för vidare undersökning för att utesluta en eventuell cancer. 

Falskt positivt resultat innefattar cancer som aldrig fått någon klinisk betydelse, det vill säga 

långsamt växande tumörer som inte skulle påverkat kvinnan under hennes livstid. Enligt 

Andersson (2004), minskar risken för en falsk positiv diagnos genom att en biopsi utförs då 

specificiteten på en utförd biopsi är hög. En biopsi kan dock inte säga något om cancern har 

gått över till ett invasivt stadie.  

En biopsi av misstänkt förändring i bröstet görs vanligen med finnålspunktion, celler sugs ut 

från den misstänkta förändringen för att sedan kunna analyseras i mikroskop. Analysen är 

avgörande för valet av fortsatt behandling (Nystrand, (2012). 

Vid särskilda fall utförs även en kompletterande ultraljudsundersökning av brösten. Detta är 

bland annat motiverat i de fall då körteltätheten i brösten är hög och eventuella förändringar är 

svåra att se vid en bröstscreening. Vid en biopsiundersökning kan ultraljud vara till fördel för 

att öka träffsäkerheten vid provtagningen (Andersson, 2004).  

 

2.6 Behandling 

Den vanligaste typen av behandling vid bröstcancer är kirurgi, där en del av bröstet eller hela 

bröstet opereras bort beroende på tumörens utbredning. Under operationen identifieras och 
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avlägsnas portvaktskörteln. Den analyseras patofysiologiskt, vid fynd av tumörceller opereras 

även närliggande lymfkörtlar bort. Analysen av portvaktskörteln ger en indikation på 

tumörens stadieindelning, malignitet, i vilken hastighet tumörceller delar sig samt även grad 

av hormonkänslighet. Kirurgi följs i regel alltid upp med strålbehandling av hela eller delar av 

bröstet, det minskar chansen till överlevnad av de cancerceller som fortfarande kan finnas i 

bröstet. Vid spridning av maligna tumörer i kroppen är det vanligt med cytostatikabehandling. 

Cytostatika hämmar tumörens celldelning, vilket leder till att tumörer krymper. I de fall 

tumören är stor kan kvinnan initialt genomgå cytostatikabehandling. I syfte att krympa 

tumören inför operation. Post-operativt kan behandling med cytostatika minska risken för 

återfall i sjukdomen. Om tumören är beroende av hormonet östrogen ges läkemedel i syfte att 

sänka nivåerna av östrogen förhindra tillväxt av tumören och minska risken för återfall. De 

senaste metoderna inom onkologi är bio/immunterapeutiska. Tumören undersöks avseende sin 

genetiska uppsättning och antikroppar sätts in i syfte att hämma tillväxten hos tumören 

(Nystrand, 2012). 

 

3. Teoretisk referensram 

Vår litteraturstudie är skriven inom de vårdvetenskapliga referensramarna. Dahlberg och 

Segesten (2010) definierar vårdvetenskap som: ”Den autonoma vetenskap, det akademiska 

ämne och det kunskapsområde, som med en vetenskaplig ansats och med patienten i fokus 

beskriver och analyserar vårdandet med målet att stödja och stärka hälsa.” (s.19)  

Den omvårdnadsteoretiska grund vi utgår från är skriven av Eriksson (1994). De 

vårdvetenskapliga begrepp som är centrala i denna litteraturstudie är lidande och coping. 

 

3.1 Lidande 

Lidande som begrepp används alltmer sällan och har ofta ersatts av termerna ångest, smärta 

och sjukdom. Eriksson (1994) skriver att betydelsen av begreppet lidande har sedan 1940-talet 

förskjutits till att mer beskriva sjukdom och smärta.  

Dock ses en markant ökad trend under de senaste åren av användningen av begreppet lidande 

inom vårdvetenskaplig litteratur. Det är fel att använda begreppen lidande och smärta som 

synonymer, då de kan existera oberoende av varandra. Motsatsen till lidande är begreppet 

lust. Begreppet att lida kan ses ur olika dimensioner. De kan ses som något negativt, som att 

pinas eller att våndas. En annan dimension av begreppet är att det är en kamp. Människan är 
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då ansatt av något ont och behöver kämpa mot och utstå det onda. En mer konstruktiv eller 

positiv dimension av begreppet är att det inbegriper försoning. Lidande kan också stå för ett 

begär, en brist eller ett medlidande då man lider med någon annan. 

Hur en människa upplever sitt lidande är något subjektivt och unikt, vilket även gäller det sätt 

som lidandet uttrycks på. Eftersom människor i de flesta fall inte har ett språk för att ge 

uttryck för lidande, omvandlar vi istället lidandet till en form som kan förmedlas genom att 

observeras. Det handlar om att ge uttryck för lidandet i form av ångest, smärta eller något 

fysiskt. Lidandet reduceras därmed till ett fenomen som omvärlden kan förstå och hantera, 

främst genom lyhördhet (Eriksson, 1994). 

 

3.1.1 Lidandet i vården 

Det grundläggande syftet för vårdandet och uppkomsten av vårdinrättningar ur ett historiskt 

perspektiv är att minska lidandet för människan. Tyvärr uppnås inte alltid denna ambition 

inom vården idag. Hos många patienter skapas lidande på grund av den vård de får. Eriksson 

(1994) beskriver tre olika sorter av lidande inom vården. Sjukdomslidande är det lidande som 

orsakas av själva sjukdomen patienten drabbats av samt den behandling den kräver. 

Livslidande är det subjektiva lidande som är relaterat till existensen. Den form av lidande som 

är centralt i vår litteraturstudie är vårdlidandet (Eriksson, 1994). 

 

3.1.2 Vårdlidandet 

Eriksson (1994) definierar vårdlidande som den form av lidande orsakat av vården eller 

avsaknaden av vård. Upplevelsen av vårdlidande är något unikt för varje människa, dock går 

den att sammanfatta i fyra kategorier. Den första och vanligaste kategorin är kränkning av 

patientens värdighet. Det innebär att patientens fråntas sin möjlighet att vara människa, vilket 

leder till att förmågan att använda de inneboende hälsoresurserna begränsas. Patientens 

värdighet kan kränkas genom konkreta brister i omvårdnaden. Det kan till exempel handla om 

bristande respekt vid intim omvårdnad eller spydigt tilltal. Kränkning av patientens värdighet 

kan även vara av mer abstrakt natur. Det kan i detta fall exempelvis handla om att patienten 

inte bekräftas i sin existens eller att patienten bemöts på ett oetiskt sätt. Oavsett på vilket sätt 

patientens värdighet kränks, kommer det att leda till lidande. Vi som personal inom vården 

har som plikt att bekräfta patientens värdighet och stoppa kränkningar. Det kan vi göra genom 

att varje patient får en omvårdnad som är individuellt anpassad.  
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Nästa kategori inom vårdlidandet är fördömelse och straff. Den grundläggande tanken bakom 

vårdarens fördömande är tron att det är dennes uppgift att bedöma vad som är bäst för 

patienten. Vårdaren kan med hänvisning till sitt kunnande i yrket motivera vad som är bäst för 

patienten, men vården är alltid frivillig för patienten. Hos vårdpersonalen finns det en bild av 

hur en patient bör vara. Den som inte passar in i denna uppfattning kan riskera att utsättas för 

fördömelse och därmed också straff. Straffet kan handla om kränkningar av olika slag 

(Eriksson, 1994). 

Den tredje kategorin är maktutövning. Maktutövning orsakar lidande hos den andre. Patienten 

tvingas då att genomgå ofrivilliga handlingar och fråntas därmed sin frihet. Indirekt 

maktutövning kan handla om att vårdaren ser förbi patienten och inte tar patienten på allvar. 

Patienten som är beroende av vårdarens hjälp hamnar därför i ett underläge och vårdaren får 

en maktkänsla. Direkt maktutövning kan vara att patienten fråntas sin rätt att vara patient. 

Med detta menas att patienten inte får adekvat hjälp vid behov utan blir tvingad att klara av 

mer än vad patienten har resurser till. En annan sort av maktutövning som förekommer är att 

vårdaren utnyttjar de rutiner som finns på vårdenheten för att få sin vilja igenom, istället för 

att vara flexibel och anpassa vården till den individuella patientens tankevärld (Eriksson, 

1994). 

Den sista kategorin inom vårdlidandet är utebliven eller icke-vård. Lidandet kan här orsakas 

av att vårdaren saknar en professionell hållning gentemot patienten. Det kan här handla om att 

patienten inte får någon vård eller att vårdaren brister i sin vårdande hållning. Graden av 

allvaret i utebliven vård eller icke-vård kan variera mycket, allt från brister i vården till 

vanvård som dessutom har utförts på ett medvetet sätt. Utebliven vård eller icke-vård är en 

handling av maktutövning samt kränkning av människans värdighet (Eriksson, 1994). 

 

3.2 Coping 

Coping är ett begrepp som beskriver individens förmåga att hantera kriser som kan uppstå vid 

svåra livssituationer. Det engelska verbet ” To Cope ” kan översättas med de svenska verben 

att hantera, att bemästra, att klara av att leva med och att tackla. Coping är något som sker 

genom en inre process. Individen som drabbas av ett existentiell hot genomgår olika faser i 

sin strävan att hantera den svåra situationen. Inledningsvis görs en bedömning av läget. 

Individen försöker sedan att hitta olika vägar för att lösa problemen. Därefter analyseras det 
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resultat som kan åskådliggöras. Copingprocessen lämnar efter sig olika sorters reaktioner som 

individen därefter kommer att härbärgera. Förmågan till coping är individuell och kan variera 

vid olika tidpunkter. Strategierna för en individ kan se olika ut vid olika tidpunkter i livet, 

även om problemet är detsamma. Genom att användas oss av coping kan vi hitta strategier för 

att ta oss igenom svåra livssituationer. Det åligger personalen inom sjukvården att bedöma 

patientens förmåga till coping, analysera hur processen ser ut samt genom ett samarbete med 

patienten komplettera dennes strategier vid behov. Förmågan till coping relateras ofta till 

individens personlighet, inneboende livserfarenheter och uppfostran (Bolund & Brandberg, 

2010). 

 

4. Problemformulering 

Regelbundna bröstscreeningundersökningar erbjuds till alla kvinnor i Sverige, som befinner 

sig i en identifierad riskåldersgrupp. Detta har visat sig minska dödligheten i bröstcancer hos 

kvinnor (Magnus, Ping, Shen, Bourgeois & Magnus, 2011). I de fall där resultaten visar sig 

vara normala, har det bidragit till ett ökat välbefinnande hos kvinnorna. En negativ 

konsekvens av bröstscreening är dock risk för överdiagnostisering, även benämnd som ett 

falskt positivt resultat. Kvinnorna upplever en oro och tvingas samtidigt att genomgå fortsatta 

utredningar, såsom biopsier och invasiva ingrepp i bröstet (Bergh, Brandberg, Ernberg, 

Frisell, Fürst & Hall, 2007). För att som sjuksköterskor kunna stötta dessa kvinnor, samt 

minska deras vårdlidande, tror vi att det är värdefullt att få en ökad kunskap om kvinnornas 

erfarenheter. 

 

5. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva kvinnors erfarenheter av ett falskt positivt 

bröstscreeningresultat.  

 

6. Metod 

Detta arbete är en systematisk litteraturstudie. Litteraturstudie är en metod som kan användas 

för att på ett systematiskt sätt kartlägga aktuell forskning inom ett valt område. En bred 

sökning efter forskning, analys samt sammanställning är karaktäriserande för denna modell, 
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Segesten (2012). Avsikten med vår systematiska litteraturstudie är att bidra med kunskap som 

kan användas till att förbättra arbetet inom undersökningsfältet. 

 

6.1 Inklusions-och exklusionskriterier 

Genom att använda sig av de olika avgränsningsfunktionerna som finns i databaserna blir 

urvalet mer specifikt. Dokument som inte är relevanta för undersökningsområdet sorteras bort 

(Östlundh, 2012). 

Vi har använt oss av inklusionskriteriet Peer Reviewed, vilket innebär att endast artiklar 

granskade av oberoende forskare inkluderas i sökningen (Östhlund, 2012). Endast studier där 

urvalsgruppen har bestått av kvinnor inkluderades, för att motsvara vårt 

syfte. Åldern på kvinnorna i urvalsgruppen begränsades inte, då de flesta kvinnor som utför 

en bröstscreening redan är inom en viss ålderskategori. Enbart artiklar skrivna på svenska och 

engelska inkluderades i litteraturstudien.  

Vi valde att inte åldersbegränsa artiklarna, på grund av att vi redan i vår inledande sökning 

upptäcke att vi då skulle exkludera flera äldre artiklar, som är aktuella inom forskningen än 

idag.  

 

6.2 Sökprocessen 

Vi har använt oss av databaserna Cinahl, PubMed samt PsycINFO. De förstnämnda är två 

databaser som ofta används inom omvårdnadsforskning. PsycINFO är en omfattande databas 

som bland annat innehåller psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad. Sökningarna 

gjordes mellan 2012-10-01 och 2012-10-24. 

 

6.3 Inledande informationssökning 

Inför den inledande litteratursökningen översatte vi sökorden. För att få en korrekt 

översättning av sökorden från svenska till engelska har vi använt oss av Svensk MeSH. 

Friberg (2012) skriver om vikten av en inledande litteratursökning, för att utforska vad som 

finns publicerat och för att kunna möjliggöra en avgränsning av problemområdet. Den 

inledande sökningen behöver inte vara strukturerad, däremot experimentell, i syfte att få en 

överblick. Vi började därför med att göra sökningar för att orientera oss i ovanstående 

beskrivna databaser, för att undersöka om det fanns tillräckligt med underlag för att kunna 



  
 

10 
 

göra en systematisk litteraturstudie som matchade vårt syfte. Vi identifierade och gjorde oss 

bekanta med olika sökord som användes i tidigare studier som berör vårt problemområde. 

 

6.4 Egentliga informationssökningen  

När den inledande litteratur sökningen var avklarad gick vi vidare till nästa steg, den egentliga 

informations sökningen Friberg (2012). Den är systematiserad och anpassad till syftet, målet 

är att slutligen få fram den litteratur som kommer att användas i studien. 

Vi inledde denna fas med att söka fram de ämnesord som gällde för respektive databas och 

som ansågs vara relevanta för vårt syfte. Detta gjorde vi i ämnesordlistorna eller i thesaurus 

som den också kallas. I ämnesordlistorna finns de sökord som bestämts ska representera 

innehållet i litteraturen. Det är dessa som ska användas i databasen, för att sökningen ska 

fungera optimalt och ge en så pass stor träffsäkerhet som möjligt (Östlundh, 2012). 

I PubMed använde vi oss av MESH-termer (Medical Subject Headings), vilken är 

ämnesordlistan för just den här databasen. Vid sökningar i Cinahl använde vi Cinahl Headings 

och i PsycINFO använde vi oss av ämnesordlistan Thesaurus. Efter att vi identifierat de 

ämnesord som vi ansåg passade bäst till syftet genomförde vi våra sökningar. Vi använde oss 

av trunkering för två ämnesord. Trunkering är en teknik som används för att få fram träffar på 

ordets olika former. Vi sökte på de olika ämnesorden var för sig. I de fall det fanns tillgängligt 

använde vi oss av funktionen Explode, i syfte att få med alla underrubriker för ämnesordet. 

Efter att ha erhållit resultaten för ämnesorden, kombinerade vi dem utefter systemet Boolesk 

söklogik. Östlundh (2012) skriver att boolesk söklogik är en teknik som används vid 

ordkombinationer för att styra sambandet mellan orden. Systemet är uppbyggt av olika 

booleska operatorer. Vi har använt oss av operatorn AND. Databasen begränsar då sökningen 

till dokument som handlar om kombinationen av de angivna sökorden.  De slutliga ämnesord 

vi utgått från i våra sökningar är mammography, overdiagnosis, false-positive results, false-

positive reactions, Quality of Life, experience samt anxiety. Sökningarna resulterade i sex 

artiklar. I bilaga 1, 2 och 3 presenterar vi sökningarna samt resultaten av dem. 

 

6.4.1 Manuell sökning 

Referenslistor i erhållna artiklar genomsöktes efter relevanta artiklar som passade vårt syfte. 

En artikel återfanns. Se bilaga 3. 
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6.5 Etisk övervägning 

Forsberg och Wengström (2012) skriver om vikten av att göra ett etiskt övervägande inför 

arbetet med en systematisk litteraturstudie. De artiklar som väljs ut till arbetet ska ha ett 

tydligt etiskt övervägande eller ha godkänts av etisk kommitté. Vi valde att ha dessa krav på 

de artiklar vi inkluderat i vår litteraturstudie, för att öka trovärdigheten. Vi inkluderade 

artiklar oavsett om deras resultat bekräftade vår problemformulering eller motsagt den. Detta 

bekräftades av Forsberg och Wengström (2012) som skriver om bristen på etik i att endast 

redovisa de studier som styrker författarens hypotes. 

 

6.6 Kvalitetsgranskning 

Friberg (2012) skriver att litteratur som används för vetenskapliga arbeten ska 

kvalitetsgranskas. Det är viktigt att artikeln granskas som en helhet och att fokus inte bara 

finns på resultatavsnittet. Detta styrks även av Polit och Beck (2012) som skriver om vikten 

av att granska ursprungsmaterial som används i den systematiska litteraturöversikten, i syfte 

att säkerställa studiens trovärdighet. 

Vi kvalitetsgranskade därför samtliga artiklar vi hade bedömt som relevanta innan vi 

inkluderade dem i litteraturstudien. Den granskningsmall som vi utgick från är utformad av 

Forsberg och Wengström (2012) se bilaga 4. Vi valde en granskningsmall anpassad efter en 

experimentell studie för att sedan modifiera den till att passa granskningen av våra icke-

experimentella studier. Efter genomförd granskning kom vi fram till att sex artiklar höll hög 

vetenskaplig kvalitet. En bedömdes ha medelhög kvalitet. 

Vi granskade artiklarna enskilt och gjorde en subjektiv bedömning av kvaliteten utifrån 

granskningsmallen. Sedan jämförde vi och diskuterade vi resultaten, i syfte att undersöka 

samstämmigheten. Detta sätt att granska rekommenderas av Polit och Beck (2012), resultaten 

diskuteras till dess att en samstämmighet uppnås mellan författarna.  

 

6.7 Analys 

I en litteraturstudie är det viktigt att presentera resultatet som det står i artikeln och inte de 

egna tolkningarna av det (Axelsson, 2012). 

Friberg (2012) beskriver hur artiklarna ska analyseras för att övergripande områden ska kunna 

urskiljas. Det första steget i analysen är att läsa igenom artiklarna flera gånger. Detta för att 

innehåll och sammanhang ska bli tydligt, samt för att få en bild av helheten. För att öka 
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trovärdigheten kan även en skriftlig sammanfattning av delarna i artikeln göras. Den fungerar 

även som ett verktyg i analysarbetet. Vi läste därför igenom artiklarna noggrant ett flertal 

gånger. Därefter skrev vi en artikelmatris över samtliga artiklar som framkom vid 

databassökningen. Ur dessa presenterades huvudresultatet i tabellform (bilaga 5). Nästa steg i 

analysen är enligt Friberg (2012) att artiklarna jämförs med varandra. Detta görs på ett 

strukturerat sätt. Skillnader samt likheter, med fokus på artiklarnas resultatdelar identifieras. 

Därefter sorteras materialet utefter dessa fynd. Fynden sorteras därefter in under olika rubriker 

beroende på vad de handlar om. Syftet är att skapa teman och kategorier som de olika 

artiklarna refererar till vid presentation av resultatet. 

Vi identifierade och lyfte fram delar ur artiklarnas resultat med relevans för vårt syfte och 

problemformulering och jämförde dem med varandra. Vi identifierade likheter och skillnader 

i texterna som vi grupperade in under ett antal rubriker. På så vis skapades olika teman med 

koppling till rubrikerna.  

 

7. Resultat  

Analysen resulterade i tre teman och fem subteman: Vårdlidandets konsekvenser för den 

psykiska hälsan, Ångest, Depression och stress, Oro och rädsla, Förmåga till coping, Påverkan 

på livskvalitet och välbefinnande, Följsamhet vid fortsatta undersökningar och Följsamhet vid 

självundersökning av brösten.  

 

7.1 Vårdlidandets konsekvenser för den psykiska hälsan 

Kvinnor som tre år tidigare upplevt falskt positivt resultat samt genomgått undersökningar 

med negativt resultat, upplevde en signifikant högre grad av psykisk ohälsa inför 

nästkommande rutinbesök än de i referensgruppen som mottog ett negativt resultat direkt efter 

bröstscreening. Brister i kommunikation samt brister i informationen förstärkte de negativa 

konsekvenserna på den psykiska hälsan (Brett & Austoker, 2001). 

 

7.1.1 Ångest  

Olsson, Armelius, Nordahl, Lenner och Westman (1999) skrev att de kvinnor som hade 

erfarenhet av ett falskt positivt bröstscreeningresultat, fortfarande efter sex månader upplevde 

en signifikant högre grad av ångest jämfört med referensgruppen.  Ovanstående resultat 

bekräftas av Lampic, Thurfjell och Sjödén (2003). Kvinnorna beskrev ångest i 63 % av fallen 
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under perioden för uppföljande utredning av ett falskt positivt bröstscreeningresultat. Det kan 

jämföras med referensgruppen där endast 13 % upplevde ångest. Däremot påvisades ingen 

signifikant skillnad mellan studiegruppen och referensgruppen i avseendet konsumtion av 

ångestdämpande läkemedel (Gram, Lund & Slenker, 1990). 

I studien av Kayzer-Dekker (2012) kunde ingen skillnad i graden av upplevd ångest påvisas 

mellan studiegrupp och referensgrupp. Resultatet visade att alla kvinnor upplevde en hög grad 

av ångest innan diagnos fastställdes. Däremot upplevde kvinnorna med ett falskt positivt 

bröstscreeningresultat en långvarig period av ångest, under minst ett år. Detta gällde i 

synnerhet för kvinnor som var predisponibla för att drabbas av ångest. I studien påvisades att 

dessa kvinnor hade en lägre grad av utbildning. De kvinnor som hade erfarenhet av tidigare 

bröstscreeningundersökning, upplevde mindre grad av ångest. Detta motsägs i en 

undersökning gjord av Hafslund et al. (2012), som skrev att det inte fanns något samband 

mellan falskt positivt svar och upplevelsen av långvarig ångest, vid tidpunkterna tre- och sex 

månader efter det slutgiltiga negativa beskedet. 

Padgett, Yedidia, Kerner och Mandelblatt (2008) beskrev i sin kvalitativa studie hur kvinnor 

med ett tidigare falskt positivt resultat som friskförklarats sedan en lång tid tillbaka, upplevde 

en komplex blandning av känslor vid framkalladet av minnen från perioden av utredningen. 

Dessa känslor kunde pendla mellan lättnad och ångest, misstro till bröstscreening kontra 

vikten av bröstscreening undersökning. 

Lampic et al. (2003) påvisade att ålder inte har någon signifikant betydelse för graden av 

upplevd ångest vid bröstscreening. 

 

7.1.2 Depression och stress 

I en norsk studie skriven av Hafslund et al. (2012) sågs en signifikant högre grad av 

depression hos gruppen av kvinnor med falskt positivt bröstscreening resultat efter sex 

månader, jämfört med referensgruppen. Kvinnor predisponerade för ångest drabbades i större 

utsträckning även av depression (Kayzer-Dekker, 2012). Enligt Gram et al. (1990) framkom 

det ingen skillnad mellan studiegrupp och referensgrupp avseende upplevelsen av stress året 

som följde det falskt positiva bröstscreening resultatet.  

Den stress som upplevdes av kvinnorna i samband med utredning av ett falskt positivt 

bröstscreeningresultat, förstärktes av bristande kommunikationsförmåga hos 

sjukvårdspersonalen (Padgett et al. 2008). 
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7.1.3 Oro och rädsla 

Enligt en kvantitativ studie utför av Gram et al. (1990) hade kvinnor med ett falskt positivt 

resultat en ökad rädsla att drabbas av bröstcancer, jämfört med referensgruppen. Hos 40 % av 

kvinnor med falskt positivit resultat kvarstod denna rädsla vid kontroll efter sex månader 

jämfört med 22 % i referensgruppen. Vid kontroll efter 18 månader hade fortfarande 29 % av 

ovanstående studiegrupp en ökad rädsla att drabbas av bröstcancer. I referensgruppen var 

motsvarande siffra 13 %. I samma studie framgick det av resultatet att 5 % av kvinnorna i 

studiegruppen uppgav att erfarenheten av ett falskt positivt svar var det mest obehagliga de 

någonsin genomlidit. 

I studien av Brett och Austoker (2001) påvisades att kvinnor med erfarenhet av ett falskt 

positivt resultat hade en signifikant ökad rädsla för strålning i samband med bröstscreening. 

Kvinnor i studiegruppen upplevde en oro över att drabbas av ett positivt resultat i samband 

med nästa rutin bröstscreening undersökning.  

Enligt den kvalitativa/kvantitativa studien av Padgett et al. (2008) informerade inte 

bröstscreeningklinikerna kvinnorna om hur fortsatta utredningar kunde se ut om resultatet 

visade sig vara positivt. Anledningen var att inte skrämma kvinnorna från att återkomma till 

fortsatta bröstscreeningundersökningar eller belasta kvinnorna med information. Följden blev 

att bristen på information ledde till att kvinnorna föreställde sig värsta möjliga scenario. Vissa 

av kvinnorna i studien uttryckte oro för att de undersökningar de genomgick istället kunde 

utgöra ett hot mot deras hälsa. 

 

7.1.4 Förmåga till coping 

Olsson et al. (1999) såg samband mellan sociodemografisk data samt förmåga att hantera 

psykisk stress i samband med falskt positivt resultat efter bröstscreening. Den grupp av 

kvinnor som levde i storstadsmiljö, hade en låg grad av utbildning samt endast ett eller inget 

barn, visade sig ha sämre förmåga att hantera de negativa konsekvenserna av ett falskt positivt 

resultat av bröstscreening. Den andel kvinnor i studiegruppen som inte hade svårigheter att 

hantera konsekvenserna av ett falskt positivt resultat i samband med bröstscreening var 54 %.  

Andelen kvinnor som uppvisade måttliga svårigheter att hantera konsekvenser av ett falskt 

positivt bröstscreeningresultat var 30 %. Efter sex månader upplevde denna grupp kvinnor 

knappt någon stress. Andelen kvinnor som visade sig ha märkbart sämre förmåga att hantera 
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de starka reaktioner som uppstod i samband med utredningen av ett falskt positivt resultat var 

15 %. De upplevde knappt någon förbättring av de negativa konsekvenserna efter sex 

månader.   

 

7.2 Påverkan på livskvalitét och välbefinnande 

Enligt undersökningen av Hafslund et al. (2012) hade kvinnor med  tidigare falskt positivt 

resultat signifikant lägre grad av livskvalitet jämförelse med referensgruppen. En nedgång av 

kvinnors sociala liv, arbete samt vardagliga aktiviteter kunde ses i samband med utredning av 

ett falskt positivit bröstscreeningresultat. 

Gram et al. (1990) redovisar att 44 % kvinnor med ett falskt positivt resultat efter 

bröstscreening inte upplevde att det hade någon negativ effekt på livskvalitén. 10 % av 

kvinnorna i studiegruppen upplevde motsatsen, upplevelsen av utredningen av ett falskt 

positivt bröstscreening resultat hade en generell negativ påverkan på deras livskvalitét. Av de 

30 kvinnor med ett falskt positivt bröstscreeningresultat som genom gick biopsiundersökning 

i syfte att utreda, hade åtta kvinnor fortfarande smärta efter åtta månader. Av de 30 kvinnorna 

som genomgått biopsiutredning, hade tio kvinnor en minskad sexuell känslighet i bröstet. 

Inför bröstscreeningundersökningen uppgav både studiegrupp och referensgrupp en 

genomsnittlig grad av välbefinnande. Kvinnor med ett falskt positivt resultat upplevde 

däremot en markant nedgång i graden av välbefinnande under perioden för utredning av det 

positiva bröstscreening resultatet fram till dess att de blev friskförklarade (Gram et al., 1990). 
 

7.3 Följsamhet vid fortsatta undersökningar 

Undersökningen av Brett och Austoker (2001) visade att kvinnor hade generellt en positiv 

inställning till bröstscreening samt andra rutinundersökningar. En lägre följsamhet kunde ses 

hos kvinnor med erfarenhet av ett falskt positivt bröstscreening resultat i jämförelse med 

kvinnor i referensgruppen. Däremot ansåg 41 % av kvinnorna i studiegruppen att erfarenheten 

av ett tidigare falskt positivt bröstscreeningresultat skulle påverka deras följsamhet vid 

kommande rutinundersökningar. Av dessa 41 % var 15 % bekymrade över tidigare 

erfarenheters stora inflytande över kommande bröstscreening undersökningar.  

Ovanstående resultat motsägs av Lampic et al (2003). Författarna redovisar att kvinnor med 

ett falskt positivt resultat upplevde en högre grad av ångest i samband med deras nästa 
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bröstscreeningundersökning i förhållande till referensgruppen. Ångesten visade sig dock inte 

ha någon negativ påverkan på följsamheten inför kommande rutinundersökningar.  

Ett liknande resultat redovisade i undersökningen av Gram et al. (1990). Ett falskt positivt 

resultat såg inte ut att ha någon negativ inverkan på kvinnors följsamhet inför kommande 

rutin undersökningar. Inte heller kunde några förändringar i antalet kontakter med sjukvården 

ses det följande året hos kvinnor med ett falskt positivt bröstscreening resultat. I jämförelse 

med hur deras kontakt med sjukvården såg ut innan det falskt positiva resultatet. 

I studien av Padgett et al. (2008) ställde sig kvinnorna frågande till om mängden 

undersökningar de fick genomgå vid ett falskt positivt resultat verkligen var värt för att bli 

friskförklarad och få ett negativ resultat. Kvinnorna som upplevde ett bra bemötande 

uppfattade perioden för utredning på ett mer positivt sätt trots den långa väntan på ett negativt 

resultat. 

  

7.3.1 Följsamhet vid självundersökning av brösten 
Lampic et al. (2003) beskriver att ett tidigare falskt positivt resultat kan ha en positiv inverkan 

på vilken frekvens kvinnor själv undersöker brösten mellan rutinundersökningar. Utvärdering 

ett år efter det falskt positiva resultatet påvisades en signifikant högre frekvens av 

självundersökning av brösten hos kvinnorna i studiegruppen. 

Lampic et al. (2003) har även redovisat faktorer som ligger till grund för kvinnors följsamhet 

inför kommande rutinundersökningar. Faktorer så som information om bröstcancer i en 

tidning, information via TV/radio eller informationsbroschyrer kunde öka kvinnors 

följsamhet.  
 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
Sökorden till vår litteraturstudie identifierades genom en allmän orientering i litteratur inom 

ämnet. Därefter gjordes orienterande sökningar med hjälp av nyckelbegrepp i valda 

databaserna. Nyckelbegreppen hämtades ur de artiklar som visade sig vara frekvent 

förekommande inom området för bröstscreening. De databaser vi använde representerade väl 

det forskningsområde vår systematiska litteraturstudie utgår från. Inom forskningsområdet för 

bröstscreening finns flera litteraturstudier publicerade, dessa läste vi för att få en överblick 
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över forskningsområdet, samt för att i deras referenslistor göra en manuell sökning efter 

relevant forskning.  

Vi valde att inte ha någon begränsning avseende ålder på de artiklar vi inkluderade i studien, 

detta beslut grundar sig i att flertalet av artiklarna är aktuella än idag. En svaghet med att 

inkludera äldre artiklar är att vi inte vet om resultatet för bröstundersökningen då är den 

samma som idag. Vi tror dock inte att kvinnornas erfarenheter av ett falskt positivt resultat har 

ändrats under de år bröstscreening har genomförts.  

Grundat i att kvinnor som deltar i ett bröstscreeningprogram redan är i en specifik åldersgrupp 

gjorde vi heller ingen exkludering av ålder på deltagare i studier. Den inledande sökningen 

gav en god överblick över det aktuella forskningsområdet. Genom den inledande sökningen 

skapade vi oss en uppfattning om vanliga begrepp inom vårt område. Ett vanligt 

förekommande begrepp var ”Anxiety”, av den anledningen användes begreppet i våra 

sökningar. Användningen av begreppet ”Anxiety” i våra sökningar kan ses som en svaghet i 

studien då vi föregått resultatet. Den egentliga litteratursökningen avslutades när vi inte längre 

fann ytterligare studier med relevans för vårt syfte samt när flera av artiklarna återkom vid ett 

flertal tillfällen.  

Vi valde att kvalitetsgranska artiklarna var för sig, i syfte att öka trovärdigheten av 

kvalitetsbedömningen och sedan jämföra våra resultat. Det rådde en hög grad av 

samstämmighet mellan oss två författare gällande kvaliteten hos artiklarna. För att öka den 

systematiska litteraturstudiens trovärdighet exkluderades artiklar som bedömdes ha en låg 

kvalitet. En svaghet i kvalitetsgranskningen är att vi inte kunde hitta någon granskningsmall 

för mixade studier och istället använde oss av en granskningsmall för kvantitativa ansatser. 

De artiklar som kunde besvara vårt syfte var till övervägande delen kvantitativa. Begreppet 

Quality of Life kan vara en del av förklaringen till den höga andelen kvantitativa artiklar. Vi 

har i efterhand fått kunskap om att studier som syftar till att undersöka Quality of Life till 

största delen har en kvantitativ ansats.  En större mängd kvalitativa artiklar hade kunnat ge vår 

litteraturstudie en djupare mening med den subjektiva upplevelsen av en kvinnas deltagande i 

bröstscreening. De kvantitativa artiklarna har dock fördelen i sin höga grad av 

generaliserbarhet på en större population. Bedömningen av vilka artiklar som har varit 

relevanta för vår systematiska litteraturstudie är gjord utifrån våra subjektiva bedömningar. 

Detta gäller även uttagning av de delar av resultaten vi ansåg matchade syftet i vår studie. Det 

här är något som sänker trovärdigheten i studien, eftersom reproducerbarheten försvåras. Vi 
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försökte dock att begränsa det genom att vi förde en diskussion om vilka artiklar som skulle 

inkluderas i litteraturstudien och var samstämmiga inför valen. Vi har även försökt att 

åsidosätta våra egna föreställningar, genom att försöka medvetandegöra dem. Vi anser att de 

artiklar vi använt oss av i vår systematiska litteraturstudie har svarat väl på vår 

problemformulering samt syfte. Därmed tänker vi att vi uppnått en hög grad av överförbarhet 

för arbetet.  

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån granskningsmall för kvantitativa studier riktade mot 

randomiserade kontrollerade studier (Forsberg och Wengström, 2008). Vi valde att inte 

poängsätta frågorna i mallen, då vi ansåg att det var svårt att värdera varje fråga på ett korrekt 

sätt. Vi modifierade granskningsmallen till att passa icke experimentella studier, genom att ta 

bort de delar ur granskningsmallen som var avsedda för en randomiserad kontrollerad studie.  

I de fall artikeln hade både en kvalitativ samt en kvantitativ ansats valde vi att bedöma artikel 

enligt en kvantitativ ansats, då det inte finns granskningsmallar avsedda för mixade studier. 

Båda författarna granskade samtliga artiklar var för sig, syftet var att öka kvaliteten på 

granskningen.  

Båda författarna upplevde att det var lätt att identifiera olika teman i resultatet. Det på grund 

av att begrepp i artiklarna var återkommande, i de fall synonymer användes gjordes en 

tolkning av sammanhanget i meningen för att identifiera begrepp.  

I analysen av artiklarnas resultat arbetade vi till en början enskilt för att finna meningsbärande 

enheter. Därefter jämförde vi våra fynd med varandra, samstämmighet nåddes till stor del. I 

de fall tveksamheter fanns nåddes konsensus genom diskussion. Vi valde medvetet att inte 

översätta resultatet till svenska innan vi påbörjade analysen. Det gjordes istället gemensamt 

när arbetet med analysen var klart för att minska risken för förlorad relevant data. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

De teman vi identifierade var konsekvenser för den psykiska hälsan, ångest, depression och 

stress, oro och rädsla, förmåga till coping, påverkan på livskvalitet och välbefinnande, 

följsamhet vid fortsatta undersökningar och följsamhet vid självundersökning av brösten.  

Eriksson (1994) beskriver flera olika former av lidande utifrån ett patientperspektiv. Den 

formen av lidande som berörde vår systematiska litteraturstudie mest och som vi därför 

fokuserade på var vårdlidandet. Vi anser att vår teoretiska bakgrund passade bra till syftet, 

resultatet påvisade ett samband mellan ett falskt positivt bröstscreening resultat samt 
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erfarenheter av vårdlidande hos de undersökta kvinnorna. Eriksson (1994) menar att 

upplevelsen av vårdlidandet är individuellt och därmed kan uppfattas på många olika sätt, 

vilket även har visat sig vara faktum i vårt resultat. Eriksson (1994) påpekar vikten av en 

individuellt anpassad behandling som verktyg för att minska lidandet. Vårt resultat visade 

dock att kvinnorna erfor ett vårdlidande på grund av brister i anpassningen till den enskilda 

patienten.   

En annan aspekt är kravet på information som måste vara korrekt och komplett för att 

kvinnorna ska ha bästa möjliga förutsättningar för att kunna fatta eget beslut om deltagande. 

Det behöver även öppet informeras om att den finns  risk för negativa psykologiska 

konsekvenser i samband med en bröstscreening samt att hjälp kan erhållas genom kliniken vid 

behov (Keyzer-Dekker, 2012). 

Padgett (2008) skriver om vikten av att få ett återbesök till läkaren på kliniken inför 

uppföljande utredningar, detta för att kunna få all nödvändig information samt att få 

tillräckligt med tid att ställa frågor. Avsikten är att patienten inte ska utsättas för lidande på 

grund av bristande information kring kommande undersökningar. Ovanstående 

rekommendation stödjs även i studien av Brett och Austoker (2003). 

Vi anser att ovanstående resultat är värdefull kunskap inför vidare utveckling av sjukvården. 

Dagens multikulturella samhälle ställer allt högre krav på en individanpassad vård. Speciellt i 

avseendet kommunikation och information som vi tänker oss vara länken till att nå individens 

livsvärld. ”Livsvärlden betecknar det sätt varmed vi förstår oss själva, andra och allt annat i 

världen och kan sägas utgöra den hållning varmed vi närmar oss till oss själva, alla andra och 

allt annat i världen.” (Dahlberg & Segesten, 2010, s.126). Vi tänker att informationen som ges 

ska vara anpassad till individens resurser. Informationen till patienten måste utgå från dennes 

förkunskaper samt förmåga att tillgodogöra sig given information, detta ökar kraven på 

sjuksköterskans förmåga till lyhördhet och pedagogik. Vi vill även poängtera att ovanstående 

krav på sjuksköterskan även gäller för de anhöriga till patienten. Vi tror att väl skrivna och 

anpassade kallelser till bröstscreening ökar följsamheten och delaktigheten i vården. I 

kallelsen bör bland annat risken för att bli delgiven ett falskt positivt resultat anges i syfte att 

minska risken för ett vårdlidande hos kvinnan.  

Även graden av information kvinnan visar sig behöva inför utredningen av ett falskt positivt 

resultat av bröstscreening kan ge en förutsägelse om de psykologiska konsekvenserna som 

kan påverka kvinnans förmåga till coping (Austoker & Ong, 1994).  
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Keyzer-Dekker (2012) visade att en stor andel av kvinnorna som fått falskt positivt 

bröstscreening resultat oftare besökte primärvården upp till ett år efter att ha blivit 

friskförklarade. Författarna härleder detta till att dessa kvinnor har ett större behov av att få 

bekräftat att de verkligen är friska för att dämpa sin egen ångest och lidande.  

Resultatet visade att en del kvinnor hade större benägenhet att drabbas av psykologiska 

konsekvenser efter ett falskt positivt bröstscreeningresultat. Keyzer-Dekker (2012) föreslår att 

alla kvinnor som bjuds in till uppföljande undersökningar i samband med det erbjuds ett 

psykometriskt test. Avsikten är att identifiera den grupp kvinnor som har benägenhet att 

utveckla ångest samt andra pyskologiska konekvenser, för att kunna sätta in förebyggande 

insatser. Dessa insatser fokuserar på att kvinnorna får träna sig i coping, att hantera situationer 

i livet som upplevs som svåra. Dessa fynd bekräftas även i studien av Olsson (1999). Där de 

skriver att en grupp kvinnor bland dem med falskt positivt resultat kan identifieras. Dessa 

utmärker sig med en sämre förmåga till coping och föreslås erbjuda uppföljande stödsamtal 

antingen på kliniken för utredningen eller genom andra resurser knutna till kliniken. 

Hellbom (2011) skriver om en checklista som heter ”Problemtermometern”. Den är ett 

hjälpmedel vid screening för att identifiera de patienter som har en sämre förmåga att hantera 

en eventuell psykisk påfrestning. Patienten fyller på egen hand i formuläret inför kommande 

besök. Vi reflekterade över betydelsen av att hålla oss uppdaterade till den senaste 

forskningen inom vårt arbete som sjuksköterskor. Vi kan genom vetenskapligt beprövad 

kunskap och framarbetade hjälpmedel i klinisk verksamhet se vilka individer som har sämre 

förmåga till coping.  

Även graden av information kvinnan visar sig behöva inför utredningen av ett falskt positivt 

resultat av bröstscreening kan ge en förutsägelse om de psykologiska konsekvenserna som 

kan påverka kvinnans förmåga till coping (Austoker & Ong, 1994). Flytta till sid 23? 

Vi har reflekterat över varför det skiljer så mycket i andelen kvinnor om drabbas av ett falskt 

positivt resultat i jämförelse mellan väst Europa och USA. I en studie utförd av Fletcher och 

Elmore (2005) undersöks anledningar till denna skillnad. De antog att den höga skillnaden 

berodde på rädsla hos de amerikanska radiologerna att drabbas av rättsliga påföljder. Detta 

medförde att de är mer ovilliga att ställa en negativ diagnos efter en bröstscreening.  

Vår tanke är att konsekvenserna av den höga graden av falska positiva diagnoser ökar andelen 

kvinnor som drabbas av ett vårdlidande i onödan. Ytterligare en reflektion är att det i vissa 
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avseenden kan bli svårt att överföra forskning från USA inom detta område till svenska 

förhållanden.  

Vi tror det är omöjligt för en utomstående att sätta sig in i upplevelsen att drabbas av ett falskt 

positivt resultat av bröstscreening. Vi kan endast föreställa oss hur det känns att ställas inför 

risken att förlora sitt bröst och att detta framkallar ångest hos den drabbade kvinnan. Vi tänker 

då att brösten spelar en viktig roll för den kvinnliga identiteten och självkänslan. I dagens 

samhälle ställs det krav på en kvinnas utseende. Brösten är ofta ett diskuterat skönhetsattribut 

i olika mediala sammanhang. Det tror vi kan bidra till kvinnans känsla av otillräcklighet vid 

en förlust av ett eller båda brösten.  

Ovanstående reflektioner bekräftas av Rasmusson (2011) som skriver om betydelsen av 

brösten för kvinnans kroppsuppfattning. En annan viktig aspekt för kvinnan är möjligheten att 

kunna amma sitt barn. Brösten är också viktiga för kvinnans förmåga att kunna njuta i ett 

sexuellt samspel.  

De artiklar som användes i vår litteraturstudie hade sitt ursprung ur en västeuropeisk samt 

nordamerikansk kontext. Vissa aspekter var svåra att generalisera till den svenska kontexten, 

bland annat på grund av att kvinnor i USA får betala för sin bröstscreening. 

Avslutningsvis vill vi i vårt resultat diskussionen lyfta upp det etiska kravet som ligger till 

grund för bröstscreening av kvinnor. Vi tänker att det trots allt måste finnas fler fördelar än 

nackdelar med att kvinnor erbjuds att delta i bröstscreening.   

Jatoi, Zhu, Shah och Lawrence (2006) beskriver att majoriteten av de kvinnor som deltar i 

bröstscreening är friska sedan tidigare. Det föreligger speciellt av den anledningen ett stort 

etiskt ansvar hos sjukvården att arbeta fram metoder för att minska risken för onödigt lidande. 

Författarna påpekar att bröstscreening är en metod som används globalt, dess negativa 

effekter är väl utredda. Däremot behövs ytterligare forskning för att bättre förståelse kring 

upplevelsen av ett falskt positivt resultat samt konsekvenserna på det psykiska välbefinnandet. 

Detta bekräftas av Törnberg (2010) som även tillägger att det föreligger ett etiskt krav på 

sjukvården att ge tillräckligt med information om för och nackdelar, samt att patienten ska ges 

möjligheten att fatta ett självständigt beslut kring deltagande. Hafslund et al., (2012) och 

Lampic et al., (2003) föreslår att de skriftliga kallelserna och den allmänna informationen 

kring bröstscreening är genomtänkt och uppdaterad utefter den aktuella forskningen inom 

området. Detta gäller även för den information som kvinnorna kan inhämta genom klinikens 
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hemsida. När det gäller de skriftliga kallelserna rekommenderas även att informationen i den 

är anpassad efter den fas i utredningen som kvinnan befinner sig i. 

Bröstscreening är ett område där det pågår mycket forskning. Dock var mängden artiklar som 

besvarade vårt syfte begränsat, men tillräckligt för att kunna genomföra en systematisk 

litteraturstudie.  

 

9. Slutsats 
Bröstcancer är en allvarlig och livshotande sjukdom. Att drabbas av en sådan diagnos kan 

medföra allvarliga konsekvenser för individen. I de fall där resultatet av bröstscreeningen 

dessutom är falskt positivt uppstår ett vårdlidande, helt i onödan, som hotar individens hälsa 

välbefinnande och livskvalitet. Kvinnor med en sämre förmåga till coping bör identifieras 

inför vidare undersökningar och erbjudas stöd i att hantera konsekvenserna av ett falskt 

positivt bröstscreening resultat.  

 

10. Förslag till framtida forskning 

Vi föreslår att det görs mer kvalitativ forskning inom området, för att få fram en djupare 

förståelse för upplevelsen av ett falskt positivt svar. Något vi har reflekterat över under arbetet 

med artiklar inom området för vår problemformulering är att det skulle vara av stort intresse 

att kartlägga de anhörigas erfarenheter av ett falskt positivt resultat av bröstscreening. Ett 

annat förslag vi har är att undersöka och presentera befintliga metoder och instrument som 

kan vara av betydelse för sjuksköterskan i det kliniska arbetet, i syfte att minska risken för 

konsekvenser i samband med ett falskt positivt resultat av bröstscreening.  

Ytterligare förslag till framtida forskning är sådan som utgår från kvinnans perspektiv med 

frågställningen hur hon önskar hade velat bli stöttad och bemött av sjukvården vid 

erfarenheten av att drabbas av ett falskt positivt resultat. Det är främst i kommunikationen 

mellan patient och sjukvård som det brister.  
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Bilaga 1 
Tabell 1 CINAHL 
Sökning i CINAHL 

Sökperiod: 2012-10-01-2012-10-24 

Nr. Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa titlar

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa i 

fulltext 

Antal valda 

artiklar 

Nummer 
i artikel- 
matris 

1 Mammogr* 5291 0 0 0 0  

2 Overdiagnos* 243 0 0 0 0  

3 Quality of 

life+ 
36316 0 0 0 0

 

4 False-Positive 

results+ 
2136 0 0 0 0

 

5 Anxiety+ 13584 0 0 0 0  

6 Experienc* 101869 0 0 0 0  

7 1 AND 2 37 37 32 8 0  

8 1 AND 3 33 33 14 4 0  

9 1 AND 2  

AND 3 
0 0 0 0 0

 

10 1 AND 4 166 166 57 11 2 2,5

11 1 AND 3 

AND 4 
2 2 2 2 0

 

12 1 AND 2 

 AND 4 
1 1 1 1 0

 

13 1 AND 4  

AND 5 
15 15 4 3 0

 

14 1 AND 4 AND 

6 
14 14 3 2 0

 

+ = CINAHLheadings * = Fritextsökning 

 

 
  



  
 

 

 
Bilaga 2 
Tabell 2 PubMed 
Sökning i PubMed 
Sökperiod: 2012-10-01-2012-10-24 

Nr. Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa titlar

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa i 

fulltext 

Antal 

valda 

artiklar 

Nummer 
i artikel- 
matris 

1 Mammography+ 22296 0 0 0 0  

2 False positive 

reactions+ 
22836 0 0 0 0 

 

3 Quality of Life+ 101491 0 0 0 0  

4 Anxiety+ 49296 0 0 0 0  

5 Experience 17975 0 0 0 0  

6 1 AND 5 8 8 3 1 0  

7 1 AND 2 AND 3 6 6 6 3 4 1,3,6,7

8 1 AND 2 653 200 3 1 0  

9 1 AND 3 74 74 14 5 0  

10 1 AND 2 AND 3 

AND 4 
3 3 2 2 0 

 

11 1 AND 2 AND 4 30 30 7 3 0  

+ = MeSH Termer  

 

  



  
 

 

 

Bilaga 3 
Tabell 3 PsycINFO 
Sökning i PsycINFO 
Sökperiod: 2012-10-01-2012-10-24 

Nr. Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa titlar

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa i 

fulltext 

Antal 

valda 

artiklar 

Nummer i 
artikel- 
matris 

1 Mammogr* 1412 0 0 0 0  

2 False positive 

reaction 
11 0 0 0 0 

 

3 Quality of Life 33480 0 0 0 0 

4 Experienc* 282451 0 0 0 0 

5 Anxiety 113999 0 0 0 0 

6 1 AND 2 AND 

3 AND 4 
0 0 0 0 0 

7 1 AND 2 1 1 1 1 (1) 5

8 1 AND 3 32 32 8 0 0 

9 1 AND 2 AND 

4 
1 1 1 1 (1) 

5

10 1 AND 2 AND 

3 
0 0 0 0 0 

11 1 AND 4 AND 

5 
21 21 10 3 (1) 

5

12 1 AND 5 74 74 23 8 (1) 5

*= Fritextsökning 

 

Resultat inom parantes: 

Rad 7,9, 11 samt 12 presenterar tidigare fynd från CINAHL. Finns som nummer 5 i 

Artikelmatris. 

Manuellsökning resulterade i artikel nummer 4 i Artikelmatris. 

  



  
 

 

Bilaga 4 
Granskningsmall 
Checklista för kvantitativa artiklar 
A. Syftet med studien? 
 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

o Ja 
o Nej 

Är designen lämpligt utifrån syftet? 
o Ja 
o Nej 

 
B. Undersökningsgruppen 
Vilka är inklusionskriterierna? 
 
Vilka är exklusionskriterierna? 
 
Är undersökningsgruppen representativ?  

o Ja 
o Nej 

Var gjordes undersökningen? 
 
När genomfördes undersökningen?  
 
Är powerberäkning gjord? 

o Ja 
o Nej 

Vilket antal krävdes i varje grupp? 
 
Vilket antal inkluderades i studiegrupp (SG) respektive kontrollgrupp (KG)? 
SG= KG= 
Var gruppstorleken adekvat? 

o Ja 
o Nej 

 
C. Mätmetoder 
Vilka mätmetoder användes? 
 
Var reabiliteten beräknad? 

o Ja 
o Nej 

  



  
 

 

Var validiteten diskuterad? 
o Ja 
o Nej 

 
D. Analys 
Var demografiska data liknande i SG och KG? 

o Ja 
o Nej 

Om nej, vilka skillnader fanns? 
 
Hur stort var bortfallet? 
Kan bortfallet accepteras? 
 
Var den statistiska analysen lämplig? 

o Ja  
o Nej 

Om nej, varför inte? 
 
Vilka var huvudresultaten? 
 
Erhölls signifikanta skillnader mellan SG och KG? 

o Ja 
o Nej 

Om ja, vilka variabler? 
 
Vilka slutsatser drar författaren? 
 
Instämmer du? 

o Ja 
o Nej 

 
(Forsberg & Wengström, 2008). 
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Bilaga 5 
Artikelmatris 
 
Artikel 
Nummer 

Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Gram, I, T.,  
Lund, E. & 
Slenker, S, E. 
1990 
Norge, USA 

British Journal of 
Cancer. 
Quality of Life 
Following a False 
Positive 
Mammogram. 

Studien syftar till att 
undersöka om 
kvinnors attityd till 
mammografi om den 
förändras efter ett 
falskt positivt resultat 
och hur det påverkar 
kvinnors livskvalité. 

Kvalitativ/kvantitativ 
studie. 
Frågeformulär skickades 
ut till 179 kvinnor som 
ingick i studiegruppen. 
Frågor angående ångest, 
bröstcancer, attityd till 
mammografi samt en fråga 
om framtida intervju 
ingick i formuläret. 126 av 
kvinnorna intervjuades, 
deras svar jämnfördes med 
en kontrollgrupp.  

Studien visade att graden av ångest 
inför diagnosen bröstcancer var 
betydligt högre bland de kvinnor 
som 18 månader tidigare mottagit 
ett falskt positivt resultat jämnfört 
med de kvinnor som fick ett 
negativt resultat. Sju av kvinnorna 
beskrev ett falskt positivt resultat 
som något av det värsta de varit 
med om. Andra kvinnor upplevde 
endast att ett falskt positivt resultat 
tillfälligt sänkte deras grad av 
välbefinnande. 

Hög 

2 Olsson, P., 
Armelius, K., 
Nordahl, G., 
Lenner, P. & 
Westman, G. 
1999 
Sverige 
 

Journal of 
Medical 
Screening 
Women with false 
positive 
mammograms: 
how do they 
cope? 

Studiens syfte var att 
bedöma kort och 
långsiktiga 
psykologiska effekter 
hos kvinnor efter ett 
falskt positivt resultat. 
Syftet var även att, i 
ett tidigt stadie, 
identifiera de kvinnor 
med sämre förmåga 
att klara av en 
eventuell psykisk 
påfrestning efter ett 

Kvantitativ, prospektiv 
studie utförd på en 
urvalsgrupp bestående av 
252 kvinnor som blivit 
återkallade efter en 
bröstscreening 
undersökning. En 
kontrollgrupp på 1104 
kvinnor med ett negativt 
resultat ingick i studien. 
Dessa kvinnor fick efter 
olika intervall fylla i två 
olika frågeformulär. Ett 

En hög andel kvinnor, både ur 
studiegruppen samt ut 
kontrollgruppen, valde att svara på 
de två formulären utefter vissa 
tidsintervall. Resultatet visade att 
kvinnor med ett tidigare falskt 
positivt resultat bar på betydligt 
mer ångest än de i kontrollgruppen. 
Ångesten var störst bland de 
kvinnor med en låg grad av 
utbildning, boende i tätbefolkade 
orter samt med ett barn eller 
mindre. Änkor verkade ha en större 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

falskt positivt resultat. PCQ-formulär , samt ett 
formulär om 
sociodemografiska data. 

förmåga att klara av 
psykiskpåfrestning. 

3 Brett, J. & 
Austoker, J. 
2001 
Storbritanni-
en  

Journal of Public 
Health Medicine 
Women who are 
recalled for 
further 
investigation for 
breast screening: 
Psychological 
consequences 3 
years after recall 
and factors 
affecting re-
attendance. 

Studien följer upp 
kvinnor som tre år 
tidigare fått ett falskt 
positivt resultat efter 
en mammografi. Detta 
för att undersöka om 
de psykologiska 
konsekvenser de 
upplevde för tre år 
sedan kommer att 
påverka följsamhet 
vid nästa 
mammografiundersök
ning.  

Kvantitativ, prospektiv 
studie. 375 kvinnor med 
falskt positivt resultat 
utgjorde studiegruppen, 
130 kvinnor med ett 
negativt resultat utgjorde 
kontrollgruppen. PCQ-
formulär skickades ut till 
kvinnorna innan de 
återkallades till 
bröstscreening i olika 
intervall för att mäta deras 
befintliga grad av ångest. 
Formuläret inkluderade 
även frågor om depression. 

Resultatet visade att kvinnor som 
tidigare återkallats för fortsatta 
undersökningar, falsk positiva 
resultat, mådde betydligt sämre 
psykiskt inför nästa bröstscreening 
än kontrollgruppen. Det visade sig 
att upplevelsen av den tidigare 
mammografin kan påverka 
kvinnors följsamhet inför 
kommande bröstscreening 
undersökningar. Följsamheten 
kunde påverkas i båda riktningar, 
dels kunde kvinnorna bli mer 
benägna att gå på fortsatta 
mammografikontroller. Dels kunde 
kvinnorna helt sluta gå på vidare 
kontroller på grund av rädslan för 
bröstcancer.  

Hög 

4 Lampic, C., 
Thurfjell, E. 
& Sjödén, P-
O. 
2003 
Sverige 

European Journal 
of Cancer 
The influence of a 
false-positive 
mammogram on a 
woman’s 
subsequent 
behaviour for 
detecting breast 
cancer. 

Syftet var att upptäcka 
eventuella skillnader i 
följsamhet i fortsatta 
undersökningar, 
ångest inför 
kommande 
undersökningar samt 
olikheter i 
självundersökning av 
brösten mellan de 
kvinnor som tidigare 

Kvantitativ, prospektiv 
studie. 465 kvinnor med 
falskt positivt besked fick 
fylla i ett frågeformulär, 
även en kontrollgrupp på 
417 kvinnor fick formulär. 
Kvinnorna fick sedan fylla 
i frågeformulär 
hemskickade att fylla i tre 
månader efter besöket, 
sedan ett år och sedan två 

Kvinnor som efter första 
undersökingen fick ett falskt-
positivt resultat upplevde en större 
ångest inför nästa besök jämfört 
med kontrollgruppen. Ett år efter 
första undersökningen var kvinnor 
ett falskt positivt resultat mer 
benägna att utföra egen 
undersökning av brösten än de 
kvinnor som fått ett negativt 
resultat. De fann inga tecken på att 

Hög 



 

 

fått ett falskt positivt 
resultat respektive de 
kvinnor som fått ett 
negativt resultat.  

år efter undersökningen. 
Kvinnorna mottog även 
formulär med 
sociodemografisk data 

ett falskt positivt resultat skulle 
påverka följsamheten i 
bröstscreening undersökning i en 
negativ bemärkelse. 

5 Padgett, D, 
K., Yedidia, 
M, J., Kerner, 
J. & 
Mandelblatt, 
J. 
2008 
USA 

Women and 
Health 
The Emotional 
Consequences of 
False Positive 
Mammography: 
African-American 
Women’s 
Reactions in 
Their Own 
Words. 

Syftet är att få en 
djupare förståelse för 
kvinnors upplevelse 
av falskt positivt 
mammografi resultat. 

Kvalitativ- samt 
kvantitativ studie. 
Retrospektiv studie för att 
fånga upp de kvinnor som 
kunde inkluderas i studien. 
Av 184 inkluderade 
kvinnor intervjuades 57 
stycken för den kvalitativa 
delen. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. De 
kvinnor som fick stå för 
den kvantitativa delen fick 
hem frågeformulär att 
svara på.   

Den kvalitativa delen av studien 
avslöjade en ångest hos kvinnorna 
samt även en önskan efter mer 
information innan undersökningar. 
Många av kvinnorna upplevde ett 
obehag vid bröstscreening 
undersökningar samt väntan 
ovisshet efteråt. Även smärtan 
under själva undersökningen gav 
obehag. Vissa av kvinnorna sade 
även att de nu har förstått vikten av 
att genomgå bröstscreening 
undersökningar för att upptäcka 
cancer tidigt.  

Medel 

6 Keyzer-
Dekker, C, 
M.G., De 
Vries, J., van 
Esch, L., 
Ernst, M, F., 
Nieuwenhuij
zen, G, A.P., 
Roukema, J, 
A. & van der 
Steeg, A, 
F.W. 
2012 

The Breast 
Anxiety after an 
abnormal 
screening 
mammogram is a 
serious problem. 

Syftet var att 
analysera en möjlig 
negativ påverkan av 
ett falskt positivt 
resultat efter 
mammografiundersök
ning. Syftet var även 
att påvisa en psykisk 
skillnad hos kvinnorna 
mellan första 
mammografiundersök
ningen samt vid 
upprepade 

Kvantitativ studie, RCT. 
482 kvinnor fick svara på 
ett frågeformulär innan 
första bröstscreening 
undersökningen, de fick 
även fylla i ett formulär 
om sociodemografisk data. 
Sedan blev kvinnorna 
indelade i två grupper där 
första gruppen utgjordes 
av de som screenades 
första gången (FSM) andra 
gruppen bestod av kvinnor 

Studien fann att alla kvinnor får en 
negativ psykisk påverkan efter att 
ha mottagit ett falskt positivt 
besked. Inledningsvis fanns där 
ingen skillnad mellan de två 
studerade grupperna, sedan visade 
studien att kvinnorna i gruppen som 
genomgick ytterligare 
undersökningar var äldre. Båda 
grupperna svarade dock lika i 
frågeformulären angående en 
upplevd depression samt en stor 
ångest. Författarna sammanfattar att 

Hög 

 



 

 

Nederländern
a 

undersökningar. som genomgick ytterligare 
undersökningar (RSM). 
Även en kontrollgrupp 
inkluderades. 

kvinnor bör erbjudas information i 
större utsträckning vid 
mammografiundersökningar. 

7 Hafslund, B., 
Espehaug, B. 
& Nortvedt, 
M,W. 
2012 
Norge 

Cancer Nursing 
Effects of False-
Positive Results 
in a Breast 
Screening 
Program on 
Anxiety, 
Depression and 
Health-Related 
Quality of Life. 

Syftet var att 
undersöka sambandet 
mellan falskt positivt 
resultat samt 
förändringar angående 
ångest och depression 
hos de kvinnor som 
återkallas till fortsatta 
undersökningar. 

Kvantitativ, deskriptiv 
longitudinell design. 
Kortvarig påverkan samt 
en långvarig påverkan av 
falskt positivt resultat 
analyserades. 4249 
kvinnor fyllde i 
frågeformulär HADS samt 
HRQOL, innan första 
bröstscreeningen. 246 
kvinnor fick komma för 
ytterligare undersökningar 
efter sin screening, de 
erbjöds då att vara en del 
av studien. De fick sedan 
frågeformulär 
hemskickade efter tre 
månader samt efter sex 
månader.  

Hos de kvinnor som gick igenom 
ytterligare undersökningar var den 
upplevda ångesten betydligt högre 
än vad den var innan första 
bröstscreening undersökningen. 
Upplevelsen av ångest släppte 
sedan vid sex månaders kontroll. 
Upplevd depression fortsatte att 
stiga vid sex månaders kontroll. 
Kvinnor som fått ett falskt positivt 
resultat upplevde en sämre 
livskvalité, sämre mental hälsa 
samt depression i större 
utsträckning än kontrollgruppen. 

Hög 

 
 


