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Abstract  

Bröstcancer är den vanligaste tumörformen för kvinnor och screening för sjukdomen utförs 

idag med mammografi. Syftet med examensarbetet var att undersöka alternativa metoder för 

screening av bröstcancer. Detta genom en jämförelse av brösttomosyntes och förkortad 

magnetisk resonanstomografi angående diagnostisk tillförlitlighet och tidsaspekter. Dessutom 

undersöktes fördelar och nackdelar med modaliteterna i ett patientperspektiv. Metoden för 

examensarbetet var en litteraturöversikt där databaserna PubMed och Cinahl användes. 

Resultaten visade att förkortad magnetisk resonanstomografi och tomosyntes hade likvärdig 

diagnostisk tillförlitlighet. Tomosyntes var dessutom mer tidseffektiv än förkortad magnetisk 

resonanstomografi. Modaliteterna gav även både fördelar och nackdelar ur ett 

patientperspektiv. Slutsatsen var att tomosyntes och förkortad magnetisk resonanstomografi 

bidrar positivt i diagnostiken utan att inverka negativt i ett patientperspektiv. Tomosyntes är 

dessutom effektiv utifrån ett tidsperspektiv. Vidare kan det tänkas att både tomosyntes och 

förkortad magnetisk resonanstomografi får en större roll i framtidens screeningverksamhet. 

Redan idag skulle cancerdetektionen kunna förbättras vid screening för högriskpatienter, unga 

kvinnor och kvinnor med täta bröst vid användning av tomosyntes och förkortad magnetisk 

resonanstomografi. 

 

Nyckelord: bröstcancer, screening, mammografi, brösttomosyntes, magnetisk 

resonanstomografi. 
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Begreppslista över diagnostiska begrepp  
 
Sensitiviteten = Beskriver andelen med ett specifikt tillstånd som identifierats med ett test. Om det 

diagnostiska testet upptäcker samtliga som borde upptäckas är sensitiviteten 100 %. 

 

Specificiteten = Beskriver andelen friska som även identifieras som friska med testet. Om det 

diagnostiska testet inte klassificerar en frisk individ som sjuk, utan friskförklarar individen är 

specificiteten 100 %. 

 

Positivt prediktivt värde = Beskriver sannolikheten att individen verkligen har sjukdomen när 

individen har testats positivt. 

 

Negativt prediktivt värde = Beskriver sannolikheten att individen verkligen är frisk när individen har 

testats negativt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Inledning  

Det här examensarbetet baseras på en jämförelse av tomosyntes och förkortad magnetisk 

resonanstomografi som alternativa metoder för bröstcancerscreening. Det rekommenderas av 

socialstyrelsen att alla kvinnor i åldrarna 40 till 74 erbjuds att screenas med mammografi 

vartannat år och idag upptäcks ungefär hälften av alla bröstcancrar med screening (1). 

Intresset för ämnet väcktes på grund av att många screening med mammografi och många 

drabbas av bröstcancer. Idag används mammografi som screeningmetod som i studier har 

visats minska dödligheten i bröstcancer (1) men frågan om andra metoder skulle kunna vara 

en bättre screeningmetod uppstod.    

 

Bakgrund 

Bröstets anatomi 

Bröstet är uppbyggt av olika strukturer. Vartdera bröstet består av en bröstvårta, runt 

bröstvårtan finns det mörkfärgat pigment som kallas för areola vilket fungerar som ett skydd 

för bröstvårtan. Från bröstvårtan grenar 15 till 20 körtelgångar vilka är täckta av alveoliter. 

Alveoliter sammankopplar körtelgångarna med bröstkörtlarna. Utöver bröstkörtelvävnad 

innehåller även bröstet fett- och stödjevävnad.  Dessutom består varje bröst av blodkärl, 

lymfkärl och nerver. Bakom bröstet sitter även muskeln pectoralis major, som fäster över 

thorax skelettet och strukturerna skiljs åt av retromammerutrymmet (2). 

 

Bröstet består av olika strukturer men kan variera i sammansättning och storlek mellan 

individer. Variationen är beroende på ålder och hormonproduktion, vilket i sin tur kan 

påverka bröstets storlek samt mängden körtel- och fettvävnad i bröstet (2).  

 

Bröstcancer 

Bröstcancer drabbar både kvinnor och män. Åldersspannet för insjuknande i bröstcancer är för 

kvinnor mellan 20-85 år och för män mellan 40-85 år. Majoritet av de drabbade är kvinnor 

och högsta incidensen är i åldern 60-69. Även om insjuknandet i bröstcancer har ökat de 

senaste 50 åren har överlevnaden förbättrats. Detta beror däremot på i vilket stadium cancern 

upptäcks (1). 

 

Stadium 0 innebär att cancern växer inuti de cellager där den uppkommit och detta stadium 

anses vara ett förstadium till cancer. Progression av cancern kan ske och vid stadium I är 

tumören utan spridning och fortfarande mindre än 2 cm. Vid stadium II kan spridning till 
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lymfkörtlarna ha skett och tumören har även vuxit. Vid stadium III har spridning till 

lymfkörtlarna skett och tumören är även större än 5 cm. Stadium IV innefattar dessutom 

spridning i form av metastaser. Dessa stadier påverkar överlevnaden. Vid stadium 0-I är 

överlevnaden 100 % och för stadium II är det 80 %. Vid stadium III minskas överlevanden till 

60 % och vid stadium IV minskar överlevnaden med ytterligare 20 %. Därför är det viktigt att 

upptäcka tumören tidigt för att behandla det effektivt och förlänga överlevnadstiden så kallad 

“lead time bias” (1, 3).  

 

Förutom stadieindelning kan bröstcancern delas in efter tumörens ursprung. De vanligaste 

formerna av bröstcancer är ductal cancer och lobulär cancer. Ductal cancer utgår från 

körtelgångarna och lobulär cancer utgår från bröstkörtlarna. Cancern kan vidare vara in situ 

eller invasiv. Cancer in situ innebär att tumören växer på en avgränsad plats medan invasiv 

cancer växer in i omkringliggande vävnad (1, 3).  

 

Det finns flera orsaker och riskfaktorer till de olika typerna av bröstcancer. Till detta hör en 

sen första graviditet, hormonstimulering av östrogen och progesteron samt tidig menstruation 

och sen menopaus. Även hög brösttäthet och olika bröstsjukdomar har visat ge en ökad risk. 

Ärftlighet i form av mutationer i generna BRCA1 och BRCA 2 som uppstår i tidig ålder är 

ytterligare en orsak. Vidare är övervikt, alkohol, joniserande strålning bidragande risker för 

sjukdomen (3).  

 

Bröstcancer diagnostiseras sedan med trippeldiagnostik där klinisk undersökning, med 

palpation och anamnes ingår. Vidare undersöks symtom. Symtomen för bröstcancer är knöl i 

bröstet, hudförändringar såsom apelsinhud och rodnader, sekret från bröstvårtan, 

hudindragning och indragning av bröstvårtan samt bröstasymmetri (1). Utredningen med 

trippeldiagnostik fortsätter med mammografi, ultraljud och vid misstanke även biopsi. I vissa 

fall kan ytterligare undersökningar genomföras med bland annat magnetisk resonanstomografi 

(MR). Bröstcancerdiagnosen leder vidare till behandling. Den primära behandlingen utgörs av 

kirurgi, vilket utförs genom bröstbevarande kirurgi eller mastektomi (hela bröstet opereras 

bort). Postoperativ adjuvant behandling som kan utföras är strålbehandling samt medicinsk 

behandling såsom cytostatika och hormonell behandling. I vissa fall kan även neuadjuvant 

behandling utföras preoperativ (1, 3).  
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Screeningmetoder för bröstcancer 

Mammografi  

Bildtagning med mammografi kan utföras i screeningsyfte. I screeningsyfte börjar 

undersökningen med att kvinnan först får svara på frågor om eventuella upplevda besvär från 

bröstet och om användning av hormonpreparat. Vidare undersöks och noteras det om yttre 

förändringar på bröstet existerar som kan försvåra bedömningen av bilderna. Även 

metallföremål får avlägsnas innan bildtagningen börjar i och med artefakter kan uppstå. 

Bildtagningen utförs därefter med två projektioner på vartdera bröstet, där hela bröstvävnaden 

avbildas i en och samma bild utifrån en bestämd vinkel. De projektioner som ingår i 

bildtagningen är craniocaudal (CC) och mediolateral oblique (MLO). Bröstet positioneras på 

bildplattan med bröstvårtan i mitten och riktad rakt fram. Sedan komprimeras bröstet innan 

bilden tas. Detta görs för att främja bildkvalitén och minska stråldosen. Kompressionen av 

bröstet utförs även för att reducera brösttjockleken, tydliggöra strukturer och öka kontrasten i 

bilden mellan vävnader i bröstet. Bilden ska avbilda hela bröstvävnaden och en del av 

bröstmuskeln (2). När screeningundersökningen är utförd granskas bilderna. Vid granskning 

av bilderna studeras bröstet i sin helhet för att kunna upptäcka förändringar. Här är tidigare 

bilder av stor vikt. Vid granskning av bilderna är vanliga maligna tecken på tumörer 

förändringar som har oregelbunden form och är diffust avgränsad mot omgivande vävnad. 

Ytterligare tecken som kan vara fynd som tyder på maligna förändringar är 

mikroförkalkningar (4).  

 

Det som kan försvåra granskningen av bilderna från screeningundersökning är om kvinnan 

har täta bröst. Täta bröst innebär en hög andel körtel-och bindvävnad. Detta genererar en hög 

mammografisk täthet som gör att körtelvävnaden i bröstet avbildas vitt. Tätheten påverkar i 

sin tur mammografibilden och dess sensitivitet (1). Sensitiviteten för mammografi ligger på 

58-82 %. Hos unga kvinnor är däremot sensitiviteten runt 58 % och för täta bröst är 

sensitiviteten runt 48 %. Högst sensitivitet, på 98 %, har mammografi för helt 

fettomvandlande bröst. Å andra sidan är specificiteten hög för mammografi med ett värde på 

90 %. Dessutom ger modaliteten ett lågt positivt prediktivt värde (PPV) och ett högt negativt 

prediktivt värde (NPV) (5).  

 

Tomosyntes 

Brösttomosyntes är en teknik som utvecklades för att undvika överlappning av vävnad. 

Tomosyntes genomförs med samma projektioner som en standardiserad mammografi men 
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använder en annan teknik. Tekniken med tomosyntes baseras på att flera bilder tas under tiden 

som strålkällan rör sig i en bestämd riktning. Tomosyntes ger på så sätt en tredimensionell 

avbildning av bröstet, där bilder av bröstet skapas i olika vinklar vilket gör att olika skikt i 

bröstet kan studeras. Granskning av bilderna utförs genom att samtliga skikt av bröstet 

studeras för att upptäcka tecken på förändringar (6). 

 

Magnetisk resonanstomografi  

MR är en modalitet som kan användas vid screening av bröstcancer. Undersökningen av 

bröstet kräver administrering av kontrastmedel. Undersökningen börjar därmed med att en 

perifer venkateter sätts för att kontrastmedel ska kunna administreras senare i undersökningen 

som synliggör kärlstrukturer. Vidare kräver MR-undersökningen en bilateral bröstspole för att 

signalerna ska kunna fångas upp och att bilderna skapas. Patienten positioneras sedan på 

undersökningsbordet liggandes på mage med brösten placerade i spolen. Brösten ska placeras 

långt ner i spolen med bröstvårtan riktad rakt nedåt. Armarna placeras ovanför huvudet eller 

längs med kroppens sida innan patienten positioneras inne i magnetkameran. Här är det av 

vikt att patienten kan inta en bekväm position för att undvika rörelseartefakter som kan 

uppkomma vid en längre undersökningstid som kräver att patienten ligger stilla. Detta kan 

göras med stödkuddar (7). 

 

Bildtagningen utförs därefter med bildserier innan och efter kontrast. Detta utförs med 

antingen T2-viktade och/eller T1-viktade bilder. Vid T2-viktade bilder får strukturer som 

innehåller vatten en stark signal. De flesta fall av cancer ger inte en hög signal på T2-viktade 

bilder men kan ge information om förändringen är benign eller malign. Men på grund av detta 

är T1-viktade bilder mer användbara i denna undersökning. Vanligtvis består MR-

undersökningen av en T1-viktad bild innan kontrast, följt av administrering av kontrast och 

därefter flera faser av T1-viktade bilder i postkontratsfas. Sekvenserna kan även utföras med 

fettsuppression för att få en tydligare bild av körtlar och eventuella förändringar (7).  

 

Efter bildtagning granskas bilderna. Vid granskning av bilderna studeras bröstet i sin helhet 

för att upptäcka abnormaliteter. Förutom detta studeras upptag av kontrast, där både 

kontrastförstärkning och kontrastutsöndring studeras, som ofta följer ett typiskt mönster och 

som benämns wash in och wash out. Cancer är som mest kontrastförstärkt kort efter 

kontrastadministreringen, normalt inom 2 minuter och börjar därefter avta i intensitet. Detta 

medför att bildtagningen ger detaljerad information om kontrastförstärkta strukturer redan i 
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den första fasen efter kontrasten, där bildkontrasten mellan maligna förändringar och 

omkringliggande bröstkörtelvävnad är som mest optimal (4, 7).  

  

Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligaste tumörformen att drabba kvinnor. Enligt socialstyrelsen 

upptäcktes 10359 fall av cancer år 2017 (8). Insjuknandet av bröstcancer har ökat men 

dödligheten i sjukdomen har minskat. En faktor till detta är införande av screening (1). 

Screeningprogrammet har bevisats reducera dödligheten i bröstcancer med 16-25 % (9). 

Screeningprogrammet har dock ifrågasatts. En negativ effekt med screeningen är att det kan 

leda till överdiagnostik, vilket innebär bröstcancer diagnostiseras och behandlas i onödan, 

trots att cancern inte skulle ha medfört symtom (9). Olika studier undersöker om det finns 

andra metoder som kan användas istället för eller i kombination med mammografi för en 

säkrare diagnostik (1). Ny teknik i form av tomosyntes och förkortad MR kan vara framtidens 

nya screeningmetoder.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet var att undersöka alternativa metoder för screening av bröstcancer genom en jämförelse 

av brösttomosyntes och förkortad MR, angående diagnostik tillförlitlighet och tidsaspekter för 

modaliteterna. Dessutom undersöks fördelar och nackdelar med modaliteterna i ett 

patientperspektiv.  

 

– Hur ser den diagnostiska tillförlitligheten ut för brösttomosyntes och förkortad MR? 

– Vilka är tidsaspekterna för modaliteterna angående undersökning och bildgranskning? 

– Vilka är metodernas övriga fördelar och nackdelar i ett patientperspektiv? 

 

Metod 

Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie för att sammanställa aktuell 

forskning på området (10). En systematisk litteraturstudie utgår från en tydlig frågeställning. 

Genom att identifiera, välja ut, värdera och därefter analysera relevant forskning kan 

frågeställningen besvaras. För att genomföra detta krävs tillräckligt många studier av bra 

kvalité. Litteraturstudien grundas därmed på relevanta studier med bra kvalité för slutsatser 

utifrån underlaget ska kunna dras (11). 

 



6 
 

Databaser 

Litteratursökningen genomfördes i de medicinska databaserna PubMed och Comulutive Index 

Nursing Allied Health Literature (Cinahl). Databasen PubMed omfattar ungefär 29 miljoner 

citeringar som innehåller referenser om biomedicinska litteraturer, livsvetenskapliga 

tidskrifter samt onlineböcker (12). Cinahl innefattar litteraturer om omvårdnad, biomedicin, 

konsumenthälsa samt tillhandahåller hälsovårdsböcker, tidskrifter och vårdavhandlingar (13).  

 

Sökord 

Vid litteratursökningen användes olika sökord för att få fram relevant forskning. Syftet med 

arbetet låg till grund för sökorden. Sökorden som användes var digital, breast tomosynthesis, 

mammography och screening, patienten experience, radiation dose och time för 

litteratursökning om tomosyntes. Sökordens som användes vid litteratursökning för förkortad 

MR var abbreviated breast MRI, screening, patient preference, patient experience, patient 

impacts, claustrophobia och breast MRI. Sökorden kombinerades även med varandra. 

 

Avgränsningar 

Litteratursökningen utfördes med exklusionskriterier för att sortera bort artiklar som inte var 

aktuella för arbetet. I detta arbete var exklusionskriteriet reviewartiklar. Vidare exkluderades 

artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna som innebar att studierna skulle vara utförda 

på människor samt var publicerade inom ett visst antal år. Artiklar som söktes gällande 

diagnostisk tillförlitlighet och tidsaspekter skulle vara publicerade inom de senaste fem åren 

och artiklar gällande patientperspektivet skulle vara publicerade inom de senaste tio åren. 

Dessa avgränsningar användes vid sökning i både PubMed och Cinahl. Ytterligare 

avgränsning som användes vid en sökning i PubMed var kriteriet clinical trial för att kunna 

sortera bort översiktsartiklar. Vidare användes kriteriet peer reviewed i Cinahl, för att 

säkerställa att artiklarna var granskade och av hög kvalité.    

 

Urval 

Urvalet för litteratursökningen utfördes i flera steg. Först studerades artiklarnas titlar där 

artiklar vars titel överensstämde med huvudområdet för arbetet valdes ut. Utifrån relevant titel 

valdes artiklar ut för granskning av abstrakt. Här bedömdes huruvida artiklarnas abstrakt 

kunde svara på syftet med arbetet. De artiklar som utifrån abstraktgranskning inte var 

relevanta för området sorterades bort. De artiklar som ansågs kunna svara på syftet 

inkluderades i fulltextgranskningen. Vid fulltextsgranskningen inkluderades relevanta artiklar 
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som kunde svara på syftet med arbetet och som bedömdes vara av tillräcklig kvalité. Artiklar 

som bedömdes vara av låg kvalité exkluderades från urvalet (10). Urvalet beskrivs i bilaga 1.   

 

Manuell sökning 

Manuell sökning efter litteratur utfördes. Forsberg et al beskriver att manuell sökning kan ske 

genom att referenslistan för relevanta artiklar för problemområdet studeras. På detta sätt kan 

forskning upptäckas och användas för att besvara den aktuella frågeställningen (11). Två 

artiklar erhölls med hjälp av denna metod. Dessa artiklar var studier av Skaane et al och 

Brandzel et al (14-15). 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna granskades utifrån syfte, metod och resultat (11). Kvaliteten på artiklarna 

bedömdes som låg, medel eller hög utifrån SBU: s mall för kvalitetsgranskning av 

diagnostiska studier, mallen finns i bilaga 2. En studie bedömdes utifrån SBU:s mall för 

kvalitetsgranskning av studier av kvalitativ forskningsmetodik, mallen finns i bilaga 3. 

Artiklarna bedömdes ha hög kvalité om frågorna i SBU:s mall kunde besvaras med ja. 

Artiklar där inte samtliga frågor kunde besvaras med ett ja ansågs vara av medel eller låg 

kvalité (16, 17).  

  

Forskningsetik  

I en vetenskaplig tidskrift krävs det godkännande från en etikprövningsnämnd för att kunna 

bli publicerad, vilket innebär studien är utförd med hänsyn till mänskliga rättigheter och 

frivilligt deltagande. Det innebär även att författaren redogör för potentiella intressekonflikter 

för att andra skulle kunna ifrågasätta tillförlitligheten för forskningsresultaten (18). De 

inkluderade studierna i det aktuella examensarbetet var etiskt granskade.  

 

Dataanalys 

Utifrån frågeställningarna skapades kategorier som utgjorde grunden för analysen. De 

kategorier som analyserades var; diagnostisk tillförlitlighet, tidsaspekter samt 

patientperspektiv.  

 

Resultat 

Resultatet bygger på 26 originalartiklar, varav en kvalitativ studie och resterande kvantitativa 

studier. Det är 11 artiklar om förkortad MR och 15 artiklar om tomosyntes. Resultatet 
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presenteras i följande kategorier; diagnostisk tillförlitlighet, tidsaspekter och modaliteternas 

övriga fördelar och nackdelar ur ett patientperspektiv. De två första kategorierna presenteras 

var för sig för respektive modalitet innan skillnader och likheter beskrivs. Artiklarna finns 

sammanfattade i bilaga 4-5. 

 

Diagnostisk tillförlitlighet 

Under kategorin diagnostisk tillförlitlighet redogörs tillförlitligheten till metoderna utifrån 

diagnostiska tester samt andelen återkallade. 

 

Magnetisk resonanstomografi 

Förkortad MR innebar i de inkluderade studierna ett protokoll som bestod av en eller flera 

bildsekvenser innan kontrastinjektion följt av en sekvens efter kontrast.  

 

Den diagnostiska tillförlitligheten av förkortad MR studerades av Choi et al. Inga falskt 

negativa MR fynd upptäcktes och metoden erhöll en sensitivitet på 100 % och en specificitet 

på 89,2 % (19). Även Oldrini et al studerade sensitivitet och specificitet för förkortad MR. 

Protokollet bedömdes av två radiologer. Samtliga fall av cancer upptäcktes vid granskning av 

bilderna vilket gav metoden en sensitivitet på 100 %. Vidare uppgavs specificiteten för 

förkortad MR till 95,1 % för den ena radiologen och 91,5 % för den andra (20). 

 

Sensitivitet och specificitet för förkortad MR i jämförelse med ett standardiserat protokoll av 

MR studerades vidare av Machida et al. Sensitiviteten för förkortad MR i studien låg mellan 

87.1 % och 93,5 % och specificiteten mellan 83.4 % och 91,7 %. Ingen signifikant skillnad i 

sensitivitet eller specificitet mellan de båda MR-protokollen kunde identifieras (21). Liknande 

studie utfördes av Moschetta et al där två radiologer utvärderade ett standardiserat protokoll 

och ett förkortat protokoll. Sensitivitet, specificitet, positivt och negativt prediktivt värde 

bedömdes. Förkortad MR erhöll en sensitivitet på 89 %, en specificitet på 91 %. PPV uppgavs 

till 64 % och NPV till 98 %. Ingen statistisk skillnad mot det standardiserade MR-protokollet 

förelåg (22). Roganovic et al. studerade även de MR utifrån diagnostiska begrepp. I studien 

hade MR en sensitivitet 93,1% och en specificitet på 60,7%. PPV uppgavs till 71 % och det 

NPV till 89,5% (23). 

 

Förkortad MR utifrån diagnostiska tester undersöktes vidare av Kuhl et al. Det förkortade 

protokollet jämfördes med ett fullständigt protokoll. Med förkortad MR kunde samtliga fall av 
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cancer upptäckas vilket gjorde att sensitiviteten uppgavs till 100 %. Cancer kunde även 

uteslutas korrekt och NPV uppgavs därmed 100 % för förkortad MR. Vidare var specificiteten 

för förkortad MR 94,3% och det PPV var 24,4 %. Ingen signifikant skillnad i dessa värden 

upptäcktes i jämförelse med det fullständiga protokollet (24). En annan studie som utfördes av 

Mango et al gjorde om en fullständig MR-undersökning till ett förkortat MR-protokoll som 

radiologer kunde bedöma. Detektion och lokalisation av tumörfynd utifrån förkortad MR 

jämfördes med den fullständiga undersökningen. Samtliga fall av cancer kunde detekteras av 

minst en radiolog i studien och sensitiviteten uppgavs till 96 % och specificiteten var 92,9 % 

(25).  

 

Diagnostikens tillförlitlighet påverkas även av andelen falskt positiva fynd och andelen 

återkallade till uppföljning av kompletterande undersökning. Detta studerades av Jain et al 

som jämförde förkortad MR och ett fullständigt MR-protokoll. Det falskt positiva värdet för 

förkortad MR uppgavs till 4,7 % och ingen signifikant skillnad mellan protokollen angående 

detta värde kunde konstateras. Vidare var återkallningsfrekvensen på förkortad MR 6,6 % och 

inte heller här kunde någon statistisk signifikant skillnad mellan protokollen upptäckas (26). 

Resultaten för förkortad MR sammanfattas i tabell 1.   

 
Tabell 1. Sammanfattning av resultatet från artiklarna över diagnostisk tillförlitlighet på förkortad MR. 

Författare Sensitivitet i % Specificitet i % PPV* i % NPV** i % 

Choi et al. 100 89,2   

Oldrini et al. 100 m = 93,3   

Machida et al. m = 90,3 m = 87,55   

Moschetta et al. 89 91 64 98 

Ragonovic et al. 93,1 60,7 71 89,5 

Kuhl et al. 100 94,3 24,4 100 

Mango et al. 96 92,9   

* Positivt prediktivt värde 

** Negativt prediktivt värde 
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Tomosyntes  

Caumo et al. undersökte cancerdetektionen för tomosyntes i kombination med mammografi i 

jämförelse med enbart mammografi. Resultaten visade att cancerdetektionen för tomosyntes 

med tvådimensionell mammografi var 9,30 fall per 1000 screenade vilket var signifikant 

högre än med enbart mammografi (27). Den diagnostiska tillförlitligheten för tomosyntes, 

utförd med en projektion, i jämförelse med mammografi studerades vidare av Lång et al. 

Cancerdetektionen uppgavs till 8,9 fall per 1000 screenade med tomosyntes. Detta gav en 

ökning på 43 % av cancerdetektionen när tomosyntes användes (28). Även Pattacini et al fann 

att cancerdetektionen förbättrades när tomosyntes användes. Pattacini et al jämförde 

tomosyntes i kombination med mammografi mot enbart mammografi och fann att 

cancerdetektionen var 8,6 fall per 1000 screenade när tomosyntes användes. Detektion var i 

studien 90 % högre när tomosyntes användes (29). Durand et al fann däremot ingen 

signifikant skillnad i detektion av cancer mellan tomosyntes i kombination med mammografi 

mot enbart mammografi. Detektion var i studien 5,9 fall per 1000 screenade när tomosyntes 

användes (30).  

 

Cancerdetektionen för tomosyntes i jämförelse med mammografi studerades vidare av 

Bernardi et al. Samtliga fall av cancer upptäcktes när tomosyntes användes och även en högre 

sensitivitet uppnåddes när tomosyntes användes i kombination med mammografi i jämförelse 

med enbart mammografi (31). Liknande resultat erhölls av Roganovic et al. som undersökte 

tomosyntes utifrån diagnostiska tester. I studien upptäckte tomosyntes samtliga förändringar 

vilket gav metoden en sensitivitet på 100 %. Specificiteten uppgavs till 75 %. PPV för 

tomosyntes uppgavs vidare till 80,6% och NPV till 100 %. Författarna beskriver vidare att 

tomosyntes enklare kunde urskilja förändringar och bedöma förändringars marginal i 

jämförelse med mammografi och MR (23).  

 

Vidare studerades tomosyntes inverkan på diagnostiken i jämförelse med mammografi av 

Mall et al. Studien baserades på kvinnor som återkallats för uppföljning på grund av misstänkt 

förändring. Primära förändringen samt ytterligare förändringar granskades. Samtliga 

radiologer förutom en presterade bättre eller jämförbart med mammografi när tomosyntes 

användes. Sensitiviteten och specificiteten av tomosyntes för den primära förändringen var 94 

% respektive 77 % och för ytterligare förändringar 93 % respektive 75 %. Detta var högre 

värden i jämförelse med mammografi. Både PPV och NPV var högre för tomosyntes i 

jämförelse med mammografi. PPV för tomosyntes var 64 % och NPV för tomosyntes var 96 
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% vilket var 31 % respektive 4 % högre i jämförelse med mammografi. Mall et al. kom vidare 

fram till att samtliga radiologer var mer säkra på deras bedömningar när tomosyntes användes 

(32). Liknande kom Kang et al fram till. Författarna menade att samtliga radiologer som 

granskade och tolkade bilderna fick en ökad säkerhet till den egna tolkningen av bilderna vid 

användning av tomosyntes. Vid användning av tomosyntes i kombination med mammografi 

eller 2D bilder rekonstruerade från tomosyntes erhölls en signifikant högre sensitivitet än vid 

kombinationer av bildtagning där tomosyntes inte utfördes. Sensitiviteten vid kombination av 

tomosyntes och rekonstruerade 2D bilder var 81,5 % och sensitiviteten för mammografi i 

kombination med tomosyntes var 82,7% (33). 

 

Diagnostikens tillförlitlighet påverkas vidare av andelen återkallade till uppföljning och 

komplettering av bilder på grund av misstänkta fynd från första screeningstillfället. Detta 

studerades i flera studier. Caumo et al. fann ingen större skillnad i andelen återkallade för 

tomosyntes i kombination med mammografi mot enbart mammografi. 

Återkallningsfrekvensen uppgavs till 4,0 % för kombinationen av tomosyntes och 

mammografi (27). I studien utförd av Lång et al. återkallades 0,04 % patienter när tomosyntes 

användes. När mammografi användes återkallades 0,03 % patienter. Detta visade på att 43 % 

fler patienter återkallades när tomosyntes användes i jämförelse med mammografi (28). Annat 

kom Durand et al. fram till. De fann att när tomosyntes användes återkallades 7,8 % och när 

enbart mammografi utfördes återkallades 12,3 %. Resultaten visar att andelen som 

återkallades reducerades med 36,6% när tomosyntes användes (31). Pattacini fann däremot 

ingen skillnad mellan tomosyntes och mammografi i andelen återkallade. Andelen återkallade 

uppgavs till 3,5 % för båda metoderna (29).   

 

Andelen återkallade till uppföljning samt andelen falskt positiva återkallade studerades vidare 

av Maxwell et al. Författarna jämförde mammografi och kombinationen av tomosyntes med 

mammografi. De fann ingen skillnad i den totala andelen som återkallats mellan grupperna. 

Andelen falskt positiva fall av återkallelse för kombinationen av mammografi med 

tomosyntes var 2,2 %. Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna i andelen falskt 

positiva som återkallats (34). Bernardi et al. undersökte även de andelen falskt positiva som 

återkallats. De fann att det var en större andel falskt positiva som återkallats när tomosyntes 

användes än när enbart 2D mammografi användes (31). Resultaten för tomosyntes 

sammanfattas i tabell 2.  
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Tabell 2. Sammanfattning av resultatet från artiklarna över diagnostisk tillförlitlighet på tomosyntes.  

Författare CDR* av 

1000 

Sensitivitet i % Specificitet i % PPV** i 

% 

NPV*** i 

% 

Caumo et al. 9,3     

Lång et al. 8,9     

Pattacini et al. 8,6     

Durand et al. 5,9     

Roganovic et 

al. 

 100  75 80,6 100 

Mall et al.  94 77 64 96 

Kang et al.  81,5    

Bernandi et al.  100    

* Cancer detection rate  

** Positivt prediktivt värde 

*** Negativt prediktivt värde 

 

 

 

Skillnader och likheter för diagnostisk tillförlitlighet 

Sensitiviteten var hög för både tomosyntes och förkortad MR men det var fler studier som 

uppgav en sensitivitet på 100 % för förkortad MR. Angående specificiteten varierade denna 

för förkortad MR, men överlag var det högre specificitet för förkortad MR än för tomosyntes. 

Specificiteten varierade mellan 63 % till 95,1 % för förkortad MR medan värdet för 

tomosyntes låg på 75 %. 

 

Vidare undersöktes PPV för metoderna. PPV varierande för båda metoderna och ingen större 

skillnad upptäcktes. NPV var hög på båda metoderna, men överlag högre för tomosyntes. 

Gällande återkallelse var värdet högre på förkortad MR än för tomosyntes. Däremot var det få 

studier som undersökte detta. Detta gällde även falskt positiva fynd. Utifrån de studier som 
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undersökte detta kunde det visas att det falskt positiva värdet var högre på förkortad MR än 

för tomosyntes. 

 

Tidsaspekter  

Under kategorin tidsaspekter beskrivs undersökningstid och tid för granskning av bilder för 

respektive metod. 

 

Magnetisk resonanstomografi  

Den genomsnittliga undersökningstiden för den standardiserade MR-undersökningen 

varierade mellan 30 – 40 minuter. Då inkluderades patientpositionering, kontrastinjektion 

samt bildtagning (25). Moschetta et al. beskriver att undersökningen med ett standardiserat 

MR-protokoll tar 29 minuter (22). Med ett förkortat protokoll blir även undersökningstiden 

kortare. Choi et al. beskriver att den genomsnittliga undersökningstiden för det förkortade 

MR-protokollet var 8,5 minuter (19). Mango et al. beskriver att den förkortade MR 

undersökningen tog i genomsnitt 10 – 15 minuter att genomföra och Moschetta et al. menar 

att det tog 13 minuter att utföra (22, 25).  

 

Angående granskningstid erhölls olika tider i olika studier. Oldrini et al. beskriver att tiden för 

granskning av bilderna var signifikant högre för den standardiserade MR-undersökningen i 

jämförelse med förkortad MR. Bilderna i studien granskades av två radiologer, där den ena 

hade lite erfarenhet av diagnostisk radiologi och den andra hade mycket erfarenhet. Den 

genomsnittliga granskningstiden för det förkortade protokollet var för den ena radiologen 247 

sekunder, vilket var 83 sekunder kortare än med det fullständiga protokollet. För den andra 

radiologen med mer erfarenhet tolkades det förkortade protokollet på 59 sekunder, vilket var 

84 sekunder kortare än vid det fullständiga protokollet (20). Även Moschetta et al. jämförde 

granskningstiden för ett fullständigt MR-protokoll och förkortat MR-protokoll. Tiden det tog 

att granska bilderna från det fullständiga MR-protokollet var i genomsnitt 6 minuter och för 

det förkortade MR-protokollet 2 minuter. Andra studier beräknade tiden för granskning av 

bilder och fick olika resultat (22). Mango et al anger att granskningen av förkortade MR 

protokollet tog i genomsnitt 44 sekunder och Kuhl et al. anger att det endast tog 28 sekunder 

att bedöma förkortade MR-serien (24, 25). 
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Tomosyntes 

Undersökningstiden för tomosyntes i jämförelse med mammografi studerades av Bernadi et 

al. Den genomsnittliga tiden för enbart mammografi var 3 minuter och 13 sekunder medan 

den genomsnittliga tiden för tomosyntes i kombination med mammografi var 4 minuter och 3 

sekunder. Det krävdes ytterligare 49 sekunder, en tidsökning på 26 % för att genomföra 

kombinationen av tomosyntes med mammografi (35). En annan studie utförd av Skaane et al. 

menade att det behövdes ytterligare 10 sekunder per projektion när tomosyntes användes i 

jämförelse med mammografi (14). 

 

Tiden för granskning studerades i olika studier. Bernardi et al. fann att det i genomsnitt tog 33 

sekunder att bedöma en mammografiundersökning medan det tog 77 sekunder att bedöma en 

screeningundersökning utförd med både mammografi och tomosyntes. Detta var en 

tidsökning på 135 % (35). Skaane et al. som också undersökte granskningstiden för 

kombinationen av mammografi och tomosyntes kom fram till att det tog i genomsnitt 91 

sekunder. Enbart mammografi tog 45 sekunder (14). Även Pattacini et al. undersökte 

granskningstiden för tomosyntes i jämförelse med mammografi. Författarna fann att den 

genomsnittliga granskningstiden för enbart tomosyntes var 56 sekunder i jämförelse med 34 

sekunder för mammografi (29).  

 

Även Dang et al. studerade granskningstiden. Endast en radiolog hade en kortare 

granskningstid när kombinationen av mammografi och tomosyntes användes. Alla andra 

radiologer använde en signifikant längre tid att tolka bilderna. Den genomsnittliga tiden för 

granskning av bilder för kombinerad mammografi och tomosyntes var 2,8 minuter. Den 

genomsnittliga tiden för granskning av bilder var för enbart mammografi 1,9 minuter. Det tog 

därmed 0,9 minuter längre tid att tolka bilder med kombinationen av tomosyntes och 

mammografi. Författarna såg vidare att ju mer erfarenhet av bröstdiagnostik radiologerna 

hade desto kortare var granskningstiden för kombinationen av mammografi och tomosyntes 

(36). Vidare undersökte Caumo et al. vad granskningstiden blev när tomosyntes användes i 

kombination med syntetiserade 2D mammografi. Författarna fann att det i snitt avlästes 38,5 

screeningundersökningar per timme. Med enbart mammografi avlästes 60 

screeningundersökningar per timme (27). 
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Skillnader och likheter för tidsaspekter  

Undersökningstiden för förkortad MR var längre än för tomosyntes. Granskningstiden för 

tomosyntes studerades i kombination med mammografi och varierade mellan olika studier. 

Resultaten från granskningstiden för MR varierade även dem mellan olika studier. Vissa 

studier beskriver att förkortad MR tar längre tid än tomosyntes att tolka medan andra studier 

menar tvärtom. De studier där tiden är längre för tomosyntes har detta beräknats tillsammans 

med mammografi. 

 

Övriga fördelar och nackdelar ur ett patientperspektiv  

Kategorin patientperspektiv beskriver stråldos och kompression utifrån tomosyntes. 

Patientperspektiv utifrån MR berör upplevelser från undersökningen. 

 

Magnetisk resonanstomografi  

Undersökningens utförande kan generera både fördelar och nackdelar för metoden.  

Phillips et al. beskriver att undersökningstiden påverkade upplevelsen av MR-

undersökningen. I deras studie beskrivs att majoriteten av deltagarna ansåg att 

undersökningstiden var för lång medan en lägre andel ansåg att undersökningstiden var i en 

bra längd. I jämförelse med kontrastförstärkt mammografi var det endast 8 % av deltagarna i 

studien som skulle föredra MR (37). Hobbes et al. tar upp att en lång undersökningstid, hög 

ljudnivå samt obehag från positioneringen var bidragande faktorer som kunde påverka 

patienters upplevelser av MR-undersökningen (38).  

 

I jämförelse med kontrastförstärkt mammografi undersöktes upplevelse från kompressionen 

och immobilisering av brösten från bröstspolen. Här upplevdes bättre komfort vid MR-

undersökningen. Dock var majoriteten av deltagarna utan obehag från båda undersökningarna. 

Däremot ansåg Brandzel et al. att negativa patientupplevelser från MR-undersökning 

relaterade till undersökningsbritsen och placeringen av brösten i spolen. Ytterligare aspekter 

som kunde bidra till en negativ upplevelse av undersökningen var reaktion på kontrastmedlet. 

Vidare kunde upplevelsen påverkas av klaustrofobi (15, 39).  

 

Tomosyntes  

Bildtagning med tomosyntes sker med joniserande strålning. Vilken stråldos metoden ger till 

bröstkörtelvävnaden beskrivs i olika studier. Bernardi et al. beskriver att medeldosen i 

bröstkörtelvävnad per projektion för tomosyntes var 1,87 mGy till skillnad från mammografi 
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med en projektion som hade en medeldos på 1,3 mGy (31). Vidare beskriver Lång et al. att en 

projektion av tomosyntes gav runt 70 % av den absorberade bröstkörteldosen som två 

projektioner av mammografi gav (28). Nakamura et al. anger vidare att dosen för tomosyntes 

var under 1 mGy för både CC och R-MLO när 150 cm avstånd från strålkällan användes (40). 

Däremot beskriver Gennaro et al. att för samtliga projektioner som analyserades var den 

genomsnittliga stråldosen till bröstet högre vid en projektion med tomosyntes än vid en 

projektion med mammografi. Dosskillnaden var signifikant och den genomsnittliga skillnaden 

i stråldos till bröstet var 0,5 mGy. Analys i denna studie visade på en genomsnittlig ökning av 

dosen till bröstet på 38,2% när tomosyntes användes (41). Även i Alakhras fantomstudie 

ökade stråldosen när tomosyntes användes. Vid en fantomtjocklek på 50 mm, en vanlig 

brösttjocklek, gav tomosyntes en 13 % högre stråldos än mammografi (42). 

 

Vidare undersöktes kompression.  Lång et al. undersökte om reducering av kompression med 

50 % kunde genomföras vid bildtagning av tomosyntes och även bibehålla bildkvalitén. Hur 

väl det gick att genomföra berodde främst av bröststorleken. De kunde konstatera att den lägre 

kompressionen inte signifikant påverkade bildkvalitén och cancerdetektionen för tomosyntes. 

Författarna upptäckte vidare att denna reducering uppskattades av kvinnorna. Däremot 

samlades inga kvalitativa data om detta ämne in som kan styrka detta (28). Gennaro et al. 

beskriver däremot att en reducering av kompressionen ökade stråldosen till 

bröstkörtelvävnaden (41). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Det aktuella examensarbetet undersöker alternativa screeningmetoder för bröstcancer. 

Examensarbetet är en litteraturstudie där aktuell forskning sammanställts utifrån syfte. 

Sökningarna efter artiklar utfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Sökorden valdes ut efter 

syftet och frågeställningarna, men olika varianter och kombinationer av sökord identifierades 

för att få en bred sökning (10). Utifrån syftet utfördes sökningar om modaliteterna med 

samma sökord i båda databaserna. Här erhölls mest relevant forskning från PubMed, vilket 

kan förklaras med att denna databas innehåller mest kvantitativ och medicinsk forskning (12). 

Artiklar som hittades i Cinahl vid sökningen hade redan inkluderats till artikelgranskning 

utifrån PubMed, vilket gjorde att sökträffarna exkluderades. Däremot utfördes sökningar om 

tidsaspekter för modaliteterna enbart i databasen PubMed. Sökningarna på dessa områden 

hade kunnat förbättras genom användning av fler databaser för att skapa mer tillförlitlighet. 
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Men i och med att PubMed innehåller en stor del av publicerad forskning för detta område 

valdes denna databas (12). Sökorden som användes för att få fram artiklar gällande 

diagnostisk tillförlitlighet och tidsaspekter var relevanta för området och genererade 

tillräckligt med artiklar. Däremot genomfördes ingen sökning där metoderna jämfördes mot 

varandra. Det kan tänkas att detta skulle kunna ha medfört ett annorlunda resultat. Däremot är 

det inte säkert att det skulle ha genererat ytterligare artiklar.  

 

Sökningar om patientupplevelser varierade för modaliteterna. Det valdes ut fyra varianter av 

begreppet patientupplevelser för sökning vid MR men enbart en variant för sökning vid 

tomosyntes i båda databaserna. De flesta sökningarna som handlade om patientupplevelser 

utfördes i databasen Cinahl i och med att denna databas innehåller mest forskning om 

omvårdnad (13). Svårigheter uppkom vid sökning av begreppet patientupplevelser. Här hade 

sökorden kunnat förbättras. Sökningarna vid detta område började med begreppet patient 

experience vilket inte gav tillräckligt med relevanta artiklar. Detta gjorde att fler varianter av 

begreppet användes för att utöka sökningen och mer träffar erhölls därefter. Däremot om fler 

sökord och kombinationer av sökord hade genomförts skulle det eventuellt ha bidragit till ett 

mer utförligt resultat inom denna kategori (10, 11).  

 

Metoden som utfördes var en litteraturstudie. Det kan tänkas att valet av metod inte påverkade 

resultatet men att valet av artiklar skulle kunna ha påverkat, i och med att resultatet var 

baserat på artiklarnas resultat och vidare dess metod. Artiklarna har dock kvalitetsgranskats 

utifrån SBU:s granskningsmallar vilket gör att de artiklar som inkluderades var pålitliga.  En 

ytterligare fördel var att underlaget baserades på 26 artiklar vilket kan anses öka 

tillförlitligheten till resultatet. Inga data har heller förvrängts i resultatet och studierna 

innehåller olika synvinklar på ämnet som inte bara antingen talar för eller emot (10, 11).  

 

Valet av metod för det aktuella examensarbetet ansågs även vara relevant för området. Detta 

för att kunna sammanställa tillräckligt med underlag för att kunna besvara syftet. Med en 

enkät- eller observationsstudie hade det varit svårt att få tillräckligt med material för kunna 

dra slutsatser ifrån. Om sådan studiedesign hade utförts skulle fokus vara på ett annorlunda 

sätt, genom att exempelvis enbart undersöka patientupplevelser. Men även detta skulle kunna 

medföra svårigheter med datainsamlingen eftersom MR används i större utsträckning än 

tomosyntes i Sverige vilket då skulle skapa ett ojämnt underlag.   
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Resultatdiskussion  

Syftet med detta examensarbete var att undersöka alternativa metoder för screening av 

bröstcancer genom en jämförelse av brösttomosyntes och förkortat MR utifrån olika aspekter. 

Resultaten angående diagnostisk tillförlitlighet visade att sensitiviteten var hög för både 

tomosyntes och förkortad MR, där studier rapporterade en sensitivitet mellan 80 - 100 % och 

en specificitet mellan 60 - 95% för metoderna (19-33). Henricson beskriver att metoderna 

som ska utvärderas jämförs med en erkänd referensmetod som används för att mäta samma 

sak, för att bedöma tillförlitligheten till den nya metodens resultat (10). Syftet med den nya 

metoden som ska utvärderas är att den ska hitta samtliga som borde hittas. Hittar metoden 

samtliga som är sjuka blir sensitiviteten 100 % och lyckas testet samtidigt att inte benämna en 

frisk person som sjuk blir specificiteten 100 % (10). I och med detta går det att anse att båda 

metoderna upptäcker cancer i stor utsträckning samt utesluter cancer korrekt i majoriteten av 

fallen. Det som däremot mer talar om huruvida en metod är bra i praktiken är det prediktiva 

värdena (10). I resultaten varierade PPV för förkortad MR mellan 24,4 - 71 % och för 

tomosyntes mellan 64- 80,6 %. NPV för förkortad MR var i resultaten mellan 89,5-100 % och 

för tomosyntes mellan 96- 100 % (19-33).  PPV beskriver sannolikheten att patienten har 

sjukdomen när testet visar positivt och NPV beskriver sannolikheten att patienten är frisk när 

testet visar negativt. Det vill säga höga värden anger att testet är tillförlitlighet och bidrar med 

användbar information medan vid låga värden kan metoden anses var sämre (10). Utifrån 

resultaten är det inte lika sannolikt att förkortad MR korrekt identifierar sjukdomen vid 

positivt test.  Resultaten för tomosyntes visade högre testvärde i jämförelse med förkortad MR 

vilket innebär en högre tillförlitlighet till positivt testresultat. Metoderna kan däremot relativt 

säkert friskförklara patienter vid negativt testresultat i och med det höga NPV. Henricson 

menar dock att något som kan påverka sämre testvärden är huruvida referensmetoden, som 

metodernas resultat värderas utifrån, verkligen korrekt kan hitta samtliga fall av sjukdomen 

(10). Om referensmetoden inte kan göra detta skulle detta kunna innebära att det nya testet får 

sämre värden på både sensitivitet, specificitet och prediktiva värden. Det kan vara svårt att 

avgöra om det är referensmetoden eller det nya testet som har sämre diagnostisk tillförlitlighet 

i sådana fall (10). I de fall där referensmetoden var biopsi kan det däremot antas att testvärdet 

är pålitligt (43).  

 

Vidare undersöktes tidsaspekter gällande undersökningstid och tiden för granskning av bilder. 

Undersökningstiden för förkortad MR varierade mellan 8,5 minuter till 15 minuter. (14, 19, 

22, 25, 35). Detta skulle kunna förklaras av att undersökningen utförde med olika protokoll, 
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då en del av studierna genomförde fler bildsekvenser innan kontrastadministrering vilket 

därmed tar längre tid att genomföra. Det skulle även kunna förklaras av om sista 

bildsekvensen startade direkt efter kontrastadministreringen eller efter en viss tids väntan. 

Vidare kan variationen av undersökningstiden antas bero på hur lång tid det tar att positionera 

patienten eller om denna tid inte har beräknats med i undersökningstiden (7, 44). I jämförelse 

med tomosyntes är tiden för undersökningen för denna metod betydligt kortare, som har en 

genomsnittlig tid på 4 minuter och 3 sekunder enligt resultaten. Detta kan antas bero på 

tekniken bakom modaliteterna. En bild som skapas med hjälp av joniserande strålning tar 

kortare tid i jämförelse med en bild som skapas utifrån ett magnetfält (2, 44, 45). I jämförelse 

med dagens screeningmetod ökar dessa modaliteter undersökningstiden vilket kan anses 

negativt i ett screeningperspektiv (35).  

 

Granskningstiden varierade mellan olika studier för båda modaliteterna. Detta skulle kunna 

bero på radiologen som granskade bilderna. En studie visade att tiden för granskningen 

påverkades av radiologens erfarenhet (36) vilket kan förklara studiernas olika resultat i detta 

område. Radiologer med mer erfarenhet av bröstdiagnostik kan antas granska bilderna under 

en kortare tid i jämförelse med radiologer med mindre erfarenhet. Detta gäller tiden för 

granskning av både tomosyntes och förkortad MR. Att granskningstiden för MR varierade i 

artiklar skulle kunna förklaras med hur många bildsekvenser som ska granskas vilket i sin tur 

beror på vilket protokoll undersökningen utförts med. I och med att granskningstiden för 

modaliteterna varierade angavs i vissa studier en kortare granskningstid för förkortad MR 

medan andra studier angav en kortare tid för tomosyntes, när tiderna jämfördes med varandra 

(14, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 35, 36). Båda teknikerna medför granskning av flera bilder och det 

kan vara svårt att fastställa vilken teknik som går att granska under kortast tid (6, 44). Hur 

många bilder som ska granskas beror på protokollet och apparaturen som har använts, som 

avgör antalet bilder som skapas utifrån respektive modalitet. Det kan även tänkas att 

brösttjockleken avgör hur många bilder som skapas från tomosyntes utifrån apparaturens 

inställning om snittjocklek (6). Vid en bestämd snittjocklek skulle en större brösttjocklek 

medföra att flera snittbilder av bröstet behöver tas för att avbilda hela bröstvävnaden (6). Men 

det går att anta att tomosyntes kan ta kortare tid att granska på grund av att de flesta av de 

inkluderade studierna beräknade granskningstiden tillsammans med mammografi. Skulle 

granskningstiden ha beräknats för enbart tomosyntes i dessa studier skulle eventuellt resultatet 

ha sett annorlunda ut. Dessutom vid granskning av MR studeras även kontrastupptag och 

kontrastutsöndring (44) vilket inte görs vid tomosyntes. Detta ytterligare moment kan bidra 



20 
 

till en längre granskningstid för MR i jämförelse med tomosyntes.  I jämförelse med 

mammografi ökar granskningstiden med båda modaliteterna, vilket kan anses vara negativt i 

ett screeningperspektiv (14, 27, 29, 35, 36).  

 

Vidare undersöktes fördelar och nackdelar med modaliteterna i ett patientperspektiv. 

Resultaten visade att en nackdel med tomosyntes är att det utförs med joniserande strålning i 

jämförelse med förkortad MR som bygger på radiovågor (6, 7). Joniserande strålning har 

bevisats öka risken för cancer (3). Enligt resultaten ger däremot tomosyntes med en projektion 

lägre stråldos än dagens screeningmetod mammografi utförd med två projektioner, vilket är 

en fördel för tomosyntes i jämförelse med mammografi (28, 31, 40). I och med att metoden 

har hög diagnostisk tillförlitlighet skulle det kunna tänkas att behovet av upprepade 

undersökningar minskas och på så sätt även strålningen i längden. Risken för cancer på grund 

av strålning undviks däremot helt med användandet av MR (45). Men vid MR används 

gadolinium som kontrastmedel, som kan vara en nackdel för modaliteten. Weinreb et al. 

beskriver att gadolinium kan bidra till nefrogen systemisk fibros. Ökad risk föreligger hos 

patienter med redan nedsatt njurfunktion (46). Till skillnad från tomosyntes som inte använder 

kontrastmedel och undviker denna risk.  

 

En annan faktor som uppkom med tomosyntes är att undersökningen utförs genom att bröstet 

komprimeras. Detta kan både vara en fördel och en nackdel. Kompression minskar stråldosen 

och förbättrar bildkvalitén vilket är en fördel ur ett patientperspektiv (2). Nackdel är att 

kompressionen kan upplevas obehaglig för patienten. Däremot utförs kompressionen under en 

kort tid av undersökningen (9). Detta kan jämföras med resultaten som erhölls från förkortad 

MR. Studier visade att patienter kunde uppleva undersökningen obehaglig på grund av 

undersökningsbritsen, bröstspolen, ljudnivån och en lång undersökningstid (15, 28, 37-39, 

41). Det är fler faktorer vid en MR-undersökning som kan påverka upplevelsen negativt i 

jämförelse med tomosyntes. Om undersökningen skulle vara den primära screeningmetoden 

kan det anses vara av vikt att undersökningen tolereras av personerna som ska genomgå 

denna, eftersom att undersökningen upprepas med jämna mellanrum (1).  

 

De alternativa screeningmetoderna tomosyntes och förkortad MR har enligt resultaten en hög 

diagnostisk tillförlitlighet. I jämförelse med dagens screeningmetod mammografi upptäcker 

dessa modaliteter cancer i högre utsträckning. Sensitiviteten för mammografi ligger mellan 

58-82 % enligt Kolb et al. vilket är lägre än resultaten för tomosyntes och förkortad MR. 
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Vidare menar Kolb et al. att specificiteten för mammografi ligger runt 90 %, vilket är högre 

än tomosyntes enligt resultaten. Detta gällde dock inte för förkortad MR där majoriteten av 

studierna i resultatet visade att förkortad MR hade en hög specificitet, vilket även var en 

högre specificitet än mammografi (5). 

 

Mammografi har en lägre diagnostisk tillförlitlighet än tomosyntes och förkortad MR enligt 

resultaten. En faktor som detta kan beror på är att forskning visar att mammografi har en låg 

sensitivitet för täta bröst. Detta inkludera unga kvinnor. Sensitiviteten för yngre kvinnor ligger 

på 58 % och sensitiviteten för täta bröst ligger på 48 % (5). Detta skiljer sig mot förkortad 

MR. I två olika studier studerades kvinnor med täta bröst som fått negativa resultat på 

mammografi. Vid ena studien upptäcktes en hög cancerdetektion när förkortad MR användes 

för kvinnor med täta bröst. I andra studien fann författarna en hög sensitivitet, mellan 92,9 % - 

100 %, för både förkortad MR och ett standardiserat protokoll för kvinnor med täta bröst. 

Även specificiteten var hög och låg mellan 86,5 % - 96,8 % (47, 48). Liknande gällde för 

tomosyntes. Kim et al. rapporterade en sensitivitet för tomosyntes på 81,8 % för extremt täta 

bröst och en specificitet på 85,5 % (49). Waldherr et al. menade även de att sensitiviteten för 

tomosyntes utförd med en projektion var högre för både täta och fettrika bröst i jämförelse 

med mammografi. Sensitiviteten för tomosyntes för täta bröst var 84 % och för fettrika bröst 

94,4 % medan sensitiviteten för mammografi var 70,5 % för täta bröst och 78,8 % för fettrika 

bröst. Även specificiteten förbättrades något när tomosyntes användes (50). Utifrån detta går 

det att antyda att screening med tomosyntes eller MR, som ger en högre sensitivitet och 

likvärdig specificitet än mammografi, skulle kunna leda till högre upptäckt av cancer och 

specifikt för gruppen av unga kvinnor och gruppen med täta bröst. Detta skulle vidare kunna 

medföra vård i tidigare skede (51), vilket i sin tur skulle kunna öka överlevnaden (1).  

 

Tidigt insatt vård kräver dock en säker diagnostik. I vissa fall behandlas och diagnostiseras 

individer utan att detta hade behövt skett. Olsen et al. studerade överdiagnostik för screening 

med mammografi. Författarna fann att 7,8 % av studiepopulationen som studerades 

överdiagnostiseras vid första tillfället av screeningen (52). I en litteraturstudie utförd av 

Løberg et al. beskrivs att andelen som överdiagnostiseras varierar i studier mellan 0 % - 54 %. 

Detta är en nackdel med mammografi som screeningmetod. Överdiagnostik leder till onödig 

behandling som istället kan ge bieffekter till individen (53). Welch et al. beskriver däremot att 

kvinnor föredrog överdiagnostik över att tumören eventuell blir större (54). En osäker 

diagnostik kan dock även leda till att fler undersökningar utförs för att ställa diagnosen. 
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Många återkallas och upprepade undersökningar får utföras för att säkerställa en diagnos. 

Resultaten varierade i andelen återkallade. Andelen återkallade för uppföljning efter 

tomosyntes varierade mellan studierna från 0,04 % till 7,8 % och i den artikel som undersökte 

detta för förkortad MR uppgavs andelen återkallade till 6,6 % (26-30, 34). Enligt europeiska 

riktlinjer bör återkallningsfrekvensen ligga mellan 3-5 % (55). Utifrån resultatet låg 

majoriteten av artiklarna gällande tomosyntes inom riktlinjerna, där endast en artikel för 

tomosyntes översteg detta. Artikel som undersökte detta för MR uppgav ett högre värde än 

rekommenderat. Däremot är det ett lågt antal studier som har undersökt detta vilket medför 

svårigheter att dra slutsatser ifrån. I jämförelse med mammografi var resultatet inte enigt 

huruvida tomosyntes eller förkortad MR reducerade återkallningsfrekvensen (26-30, 34). En 

nackdel med en hög återkallningsfrekvens kan vara att det bidrar till upprepade 

undersökningar där eventuellt joniserande strålning används, vilket i sådana fall ökar 

stråldosen till bröstkörtelvävnaden som i sin tur ökar risken för cancer (3). Att behöva gå 

igenom flera undersökningar kan även påverka individens psykiska mående (56). Det 

påverkar för det mesta den yngre delen av befolkningen som genomgår screening i och med 

metodens begränsningar gällande täta bröst (9). Dock beskriver Lampic et al. att den 

psykologiska belastningen är måttlig och övergående för majoriteten som återkallas (57) men 

att det inte är helt utvärderat (9). På grund av detta kan det anses relevant att eftersträva en låg 

återkallningsfrekvens i en screningsammanhang. 

Slutsats 

Utifrån resultaten i detta examensarbete anses tomosyntes och förkortad MR ha stor betydelse 

för diagnostiken. Tomosyntes är även tidseffektiv metod, vilket är av vikt i ett 

screeningsammanhang. Metoderna kan i dagsläget inte ersätta mammografi men kan fungera 

som ett komplement på grund av att det behövs mer forskning om metoderna minskar 

bröstcancerdödligheten. Däremot går utvecklingen ständigt framåt och i framtiden kan 

metoderna få en större roll i screeningverksamheten för bröstcancer. Redan idag kan däremot 

cancerdetektionen förbättras om modaliteterna tomosyntes och förkortad MR används mer 

frekvent i screening för högriskpatienter, unga kvinnor och kvinnor med täta bröst. Vidare 

forskning i området behövs om tomosyntes och förkortad MR som screeningmetoder. 
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Bilagor  

Bilaga 1 
Tabell 1. Litteratursökning  

Databas Sökord Avgränsningar  Sökträffar  Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

Datum 

PubMed Abbreviated breast 
MRI screening 

Human, 5 år, 37 20 12 7 18/2-
19 

PubMed Breast MRI 
preference 

Human, 5 år 22 5 4 2 18/2-
19 

Cinahl Breast MRI patient 
experience 

10 år, Peer 
Reviewed 

45 10 4 0 19/2-
19 

Cinahl Breast MRI patient 
impacts 

10 år, Peer 
Reviewed 

72 2 0 0 11/3-
19 

Cinahl Magnetic resonance 
imaging breast AND 
claustrophobia 

10 år, Peer 
Reviewed 

 

6 1 1 1 15/3-
19 

PubMed Breast 
tomosynthesis 
screening radiation 
dose 

Human, 5 år 

 

58 8 5 2 29/1-
19 

 
PubMed 

 
Breast 
tomosynthesis 
screening 

 
Human, 5 år, 
Clinical trial 

 
13 

 
11 

 
9 

 
5 

 
28/1-
19 

 
Cinahl 

 
Digital breast 
tomosynthesis 
patient 

 
5 år, Peer 
Reviewed 

 

 
81 

 

 
5 

 
2 

 
1 

 
18/3-
19 

PubMed Breast 
tomosynthesis 
screening time 

5 år, Human 

 

66 13 8 3 28/1-
19 

PubMed Breast 
tomosynthesis 
screening 

5 år, Human 

 

466 20 10 2 21/1-
19 

PubMed Breast 
tomosynthesis 
patient experience 

5 år, Human 

 

10 3 1 0 5/3-19 

Cinahl Breast 
tomosynthesis 
patient experience 

10år, Peer 
Reviewed 

6 1 1 0 5/3-19 
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Bilaga 4 
 
Tabell 2. Innehållsmatris resultatets matris (MR) 

Författare, 
publikationsår, 
land 

Titel Syfte Design/ 
metod 

Slutsats Kvalité 

Choi B, Choi N, 
Young Kim M, 
Yang J, Bum 
Yoo Y, Kyoung 
Jung H. 
2018 
Korea 

Usefulness of 
abbreviated breast 
MRI screening 
for women with a 
history of breast 
cancer surgery. 
Breast Cancer 
Research and 
Treatment 

Betydelsen av förkortad 
MR som screeningmetod 
hos kvinnor med tidigare 
utförd bröstoperation 
 

Kvantitativ 
design 
Kohortstudie  

 Den diagnostiska 
tillförlitligheten för 
förkortad-MR bröst är 
på rimlig nivå, 
tillsammans med fördel 
av kortare 
undersökningstid och 
lägre kostnader. 

 Hög 

Machida Y, 
Shimauchi A, 
Kanemaki Y, 
Igarashi T, 
Harada M, 
Fukuma E 
2017 
Japan 
 

Feasibility and 
potential 
limitations of 
abbreviated breast 
MRI: an observer 
study using an 
enriched cohort. 
Breast Cancer 

Författarna undersöktes 
möjligheten av AB-MR 
som screeningmetod.  
 

Kvantitativ 
design 
Kohortstudie 

Diagnostisk 
noggrannhet för MR-
bröst var likvärdig den 
konventionella 
diagnostiken.  

 Hög 

Oldrini G, 
Derraz I, 
Salleron J, 
Marchal F, 
Henrot P. 
2018  
Frankrike  

 Impact of an 
abbreviated 
protocol for 
breast MRI in 
diagnostic 
accuracy. Diagn 
Interv Radiol 

Att undersöka skillnaden 
i diagnostisk 
tillförlitlighet och 
granskningstid för 
förkortad MR och 
fullständig MR-
bröstundersökning.  
 

Kvantitativ 
Retrospektiv 
kohortstudie 

Resultaten visade på en 
reducering i 
granskningstid för 
förkortad MR utan 
negativ inverkan på den 
diagnostiska 
tillförlitligheten.  

 Medel 

 Mango VL, 
Morris EA, 
David Dershaw 
D, Abramson A, 
Fry C, 
Moskowitz CS et 
al.  
2015  
USA 

 Abbreviated 
protocol for 
breast MRI: are 
multiple 
sequences needed 
for cancer 
detection? 

 Att utreda förmågan att 
detektera bröstcancer 
med AB-MR 
 

Kvantitativ  
retrospektiv 
studie 

Ett förkortat MR- 
protokoll ger en adekvat 
cancerdetektion.  

 Hög 

Moschetta M, 
Telegrafo M, 
Rella L, Stabile 
Ianora AA, 
Angelelli G 
2016 
Italien  

Abbreviated 
Combined MR 
Protocol: A New 
Faster Strategy 
for Characterizing 
Breast Lesions 

Syftet var att utvärdera 
den diagnostiska 
tillförlitligheten för 
förkortad MR. 
 

Kvantitativ 
properspektiv 
Kohortstudie 

Ett förkortat MR-
protokoll ger likvärdig 
diagnostisk 
tillförlitlighet gällande 
karakterisering av 
förändringar i bröstet 
som ett fullständigt MR-
bröst protokoll. 
Protokollet genererar 
även i en reducering av 
undersökningstid och 
granskningstid. 

 Hög 
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Jain M, Jain A, 
Hyzy MD, Werth 
G 
2017  
Australien  

FAST MRI breast 
screening 
revisited 

Att undersöka om det 
föreligger någon skillnad 
mellan förkortad MR och 
fullständig undersökning 
gällande falskt positiva 
fynd och andelen som 
återkallas.   
 

Kvantitativ 
Properspektiv  
Kohortstudie 
 

Ingen statistisk skillnad i 
falskt positiva fynd och 
andelen återkallade 
mellan protokollen 
kunde upptäckas. 

 Hög 

Kuhl CK, 
Schrading S, 
Strobel K, Schild 
HH, Hilgers RD, 
Bieling HB. 
2014  
Tyskland  

Abbreviated 
breast magnetic 
resonance 
imaging (MRI): 
first postcontrast 
subtracted images 
and maximum-
intensity 
projection-a novel 
approach to breast 
cancer screening 
with MRI 

Att undersöka 
om AB-MR, med endast 
en pre- och en 
postkontrastfas, kunde 
användas som 
screeningmetod. 
 

 Kvantitativ 
Properspektiv 
Kohortstudie 

Förkortad MR protokoll 
ger likvärdig diagnostisk 
tillförlitlighet som ett 
fullständig MR 
protokoll med jämförbar 
sensitivitet och 
specificitet tillsammans 
med förkortad 
undersökning och 
granskningstid 

 Hög 

 Phillips J, Miller 
MM, Mehta TS, 
Fein-Zachary V, 
Nathanson A, 
Hori W et al.  
2017  
USA 

Contrast-
enhanced spectral 
mammography 
(CESM) versus 
MRI in the high-
risk screening 
setting: patient 
preferences and 
attitudes 

Utvärderar vilken 
screeningmetod av MR 
eller kontrastförstärkt 
spektralmammografi 
(CESM) som patienter 
föredrar. 
 

Kvantitativ 
Properspektiv  
Kohortstudie 

Resultatet visade att fler 
patienter föredrog 
kontrastförstärkt 
mammografi över MR. 
Patienterna föredrog den 
kortare 
undersökningstiden som 
kontrastförstärkt 
mammografi hade.  

 Medel 

Hobbs MM, 
Taylor DB, 
Buzynski S, 
Peake RE 
2015 
Australien  

Contrast-
enhanced spectral 
mammography 
(CESM) and 
contrast enhanced 
MRI (CEMRI): 
Patient 
preferences and 
tolerance 

 Att undersöka 
patientupplevelser för 
kontrastförstärkt MR och 
kontrastförstärkt 
spektralmammografi hos 
patienter som är under 
utredning av bröstcancer 
 

Kvantitativ 
properspektiv 
Kohortstudie 

Resultaten visade att fler 
patienter föredrog 
kontrastförstärkt 
mammografi över MR 
med förklaring av 
kortare 
undersökningstid, lägre 
ljudnivå samt bättre 
komfort.  

 Hög 

Brandzel S, 
Rosenberg DE, 
Johnson D, Bush 
M, Kerlikowske 
K, Onega T et al 
2017 
USA 

Women's 
experiences and 
preferences 
regarding breast 
imaging after 
completing breast 
cancer treatment 

Att utvärdera kvinnors 
upplevelser av 
bilddiagnostik i form av 
mammografi och MR-
bröst efter 
bröstcancerbehandling. 
 
 
 

 Kvalitativ 
intervjustudie 

 Resultaten visade på att 
flera kvinnor upplevde 
obehag och ångest under 
undersökningarna, vilket 
främst berodde på rädsla 
för cancerbesked.  

Hög 
 

 

Berg W, Blume 
J, Adams A, 
Jong R, Barr R, 
Lehrer D 
2010 
USA 
 

Reasons Women 
at Elevated Risk 
of Breast Cancer 
Refuse Breast 
MR Imaging 
Screening: 
ACRIN 6666 

Att bestämma anledning 
till icke-deltagande av 
screening med MR efter 
utförd mammografi och 
ultraljud 
 

Kvantitativ 
Properspektiv 
Kohortstudie 

Resultaten visade att 
majoriteten av 
kvinnorna med ökad risk 
för bröstcancer var 
villiga att genomgå MR-
bröstundersökning. 
Däremot valde en stor 
del att inte delta, vilket 
dels berodde på 
klaustrofobi, den höga 
tidsåtgången, finansiella 
problem eller för att de 

 Medel 
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inte ville få intravenös 
injektion. 
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Tabell 3. Innehållsmatris resultatets matris (Tomosyntes) 

Författare, 
publikationsår, 
land 

Titel Syfte Design/ 
metod 

Slutsats Kvalité 

Caumo F, Zorzi 
M, Brunelli S, 
Romanucci G, 
Rella R, Cugola 
L et al 
2017 
Italien  
 

Digital Breast 
Tomosynthesis 
with 
Synthesized 
Two-
Dimensional 
Images versus 
Full-Field 
Digital 
Mammography 
for Population 
Screening: 
Outcomes from 
the Verona 
Screening 
Program 

Att jämföra utfallen av 
screening för bröstcancer 
med tomosyntes i 
kombination med 
tvådimensionell 
mammografi mot 
screening med fullständig 
mammografiundersökning 
 

Kvantitativ 
Properspektiv 
Kohortstudie 

Tomosyntes tillsammans 
med 2D bilder 
rekonstruerade från 
tomosyntes gav en ökad 
cancerdetektion och erhöll 
liknande andel återfall som 
en fullständig 
mammografiundersökning.  

 Hög 

Bernardi D, 
Macaskill P, 
Pellegrini M, 
Valentini M, 
Fantò C, 
Ostillio L et al 
2016  
Italien, 
Australien  

Breast cancer 
screening with 
tomosynthesis 
(3D 
mammography) 
with acquired 
or synthetic 2D 
mammography 
compared with 
2D 
mammography 
alone 
(STORM-2): a 
population-
based 
prospective 
study  

Att undersöka om 
tomosyntes med antingen 
standardiserad 2D 
mammografi eller med 
2D bilder rekonstruerade 
från tomosyntes 
genererade en högre 
cancerdetektion än 2D 
mammografi.  
 

Kvantitativ 
Properspektiv 
Kohortstudie 

Vid användning av 
tomosyntes upptäcktes 
högre andel bröstcancer 
med än enbart 2D 
mammografi gjorde. Dock 
ökade andelen som falskt 
positivt återkallades.  

 Hög  

Roganovic D, 
Djilas D, 
Vujnovic S, 
Pavic D, 
Stojanov D 
2015 
Bosnien och 
Hercegovina, 
Serbien, USA 

 

Breast MRI, 
digital 
mammography 
and breast 
tomosynthesis: 
comparison of 
three methods 
for early 
detection of 
breast cancer  

Att undersöka 
sensitiviteten och 
specificiteten för 
mammografi, MR och 
tomosyntes för tidig 
upptäckt av bröstcancer 
 

Kvantitativ 
Properspektiv 
Kohortstudie 

Resultatet erhöll en högre 
cancerdetektion och kunde 
bättre karakteriserade 
förändringar jämfört med 
mammografi och MR.  

 Medel 

Lång K, 
Andersson I, 

Performance of 
one-view breast 

Att utvärdera om 
tomosyntes med en 

Kvantitativ 
Properspektiv 

Utifrån resultaten skulle 
tomosyntes med en 

 Hög 
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Rosso A, 
Tingberg A, 
Timberg P, 
Zackrisson S. 
2016 
Sverige 

tomosynthesis 
as a stand-alone 
breast cancer 
screening 
modality: 
results from the 
Malmö Breast 
Tomosynthesis 
Screening 
Trial, a 
population-
based study 

projektion kunde 
användas som 
screeningmetod för 
bröstcancer.  
 

Kohortstudie projektion användas som 
screeningmetod i och med 
att metoden signifikant 
ökade cancerdetektionen. 
Andelen återkallade ökade 
men var fortfarande på en 
låg nivå.  

Maxwell AJ, 
Michell M, Lim 
YY, Astley SM, 
Wilson M, 
Hurley E et al. 
2017 
UK 

 A randomised 
trial of 
screening with 
digital breast 
tomosynthesis 
plus 
conventional 
digital 2D 
mammography 
versus 2D 
mammography 
alone in 
younger higher 
risk women. 

Att jämföra andelen 
återkallade för 2D 
mammografi med eller 
utan tomosyntes.  

 Kvantitativ 
prospektiv  
kohortstudie 
 

Resultaten visade på ingen 
signifikant reducering i 
andelen återkallades när 
tomosyntes användes i 
kombination med 2D 
mammografi.  

 Hög 

Durand MA, 
Haas BM, Yao 
X, Geisel JL, 
Raghu M, 
Hooley RJ et al.  
2015 
USA 

Early clinical 
experience with 
digital breast 
tomosynthesis 
for screening 
mammography. 

Att utvärdera andelen 
återkallade från 
tomsoyntes och 
mammografi.  

Kvantitativ 
retrospektiv 
kohortstudie  

 När tomosyntes användes 
reducerades andelen 
återkallade. 

 Medel 

Kang HJ, 
Chang JM, Lee 
J, Song SE, 
Shin SU, Kim 
WH, Bae MS, 
Moon WK. 
2016 
Korea  

 Replacing 
single-view 
mediolateral 
oblique (MLO) 
digital 
mammography 
(DM) with 
synthesized 
mammography 
(SM) with 
digital breast 
tomosynthesis 
(DBT) images: 
Comparison of 
the diagnostic 
performance 
and radiation 
dose with two-
view DM with 
or without 
MLO-DBT 

Att utvärdera den 
diagnostiska 
noggrannheten och 
stråldos vid användning 
av en projektions 
mammografi (CC) med en 
projektions tomosyntes 
(MLO) i kombination 
med syntetiserad 
mammografi (SM) 
jämförelse med två 
projektions mammografi 
med eller utan 
tomosyntes. 
 

Kvantitativ  
retroperspektiv 
Kohortstudie 

Resultatet visade på en 
signifikant högre 
sensitivitet och specificitet 
av en projektion av 
mammografi i 
kombination med en 
projektion av tomosyntes 
tillsammans med 
rekonstruerade 2D bilder 
från tomosyntes i 
jämförelse med fullständig 
mammografiundersökning.  

 Hög 

Mall S, Noakes 
J, Kossoff M, 
Lee W, 
McKessar M, 
Goy A et al 
2018  
Australien  

Can digital 
breast 
tomosynthesis 
perform better 
than standard 
digital 
mammography 
work-up in 
breast cancer 

Att utvärdera effekten att 
använda tomosyntes 
 

Kvantitativ 
properspektiv 
Kohortstudie 

När tomosyntes användes 
ökade den diagnostiska 
tillförlitligheten. 
Användandet av 
tomosyntes ökade även 
radiologens förtroende till 
sin bedömning.  

 Hög 
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assessment 
clinic?  

Pattacini P, 
Nitrosi A, 
Giorgi Rossi P, 
Iotti V, 
Ginocchi V, 
Ravaioli S. 
2018 
Italien 

 Digital 
Mammography 
versus Digital 
Mammography 
Plus 
Tomosynthesis 
for Breast 
Cancer 
Screening: The 
Reggio Emilia 
Tomosynthesis 
Randomized 
Trial 

 Jämföra tomosyntes i 
kombination med 
mammografi mot enbart 
mammografi som metod i 
screening för bröstcancer.  

Kvantitativ 
properspektiv 
Kohortstudie 

Tomosyntes i kombination 
med mammografi kunde 
avbilda 90 % fler fall av 
cancer hos en 
studiepopulation som 
innan screenats med enbart 
mammografi. Ingen 
specifikt skillnad i andelen 
återkallade upptäcktes.  

 Hög 

Dang PA, Freer 
PE, Humphrey 
KL, Halpern 
EF, Rafferty 
EA 
2014 
USA 

Addition of 
tomosynthesis 
to conventional 
digital 
mammography: 
effect on image 
interpretation 
time of 
screening 
examinations  

Att undersökte tiden för 
granskning av bilder från 
mammografi och från 
mammografi i 
kombination med 
tomosyntes 
 

Kvantitativ 
properspektiv 
Kohortstudie 
 

Genom att använda 
kombinationen av 
tomosyntes och 
mammografi ökade 
granskningstiden.  

 Hög 

Skaane P, 
Bandos AI, 
Gullien R, Eben 
EB, Ekseth U, 
Haakenaasen U 
et al 
2013 
Norge 

Comparison of 
digital 
mammography 
alone and 
digital 
mammography 
plus 
tomosynthesis 
in a population-
based screening 
program 

 Att utvärdera tomosyntes 
i kombination med 
mammografi som 
screeningmetod.  

Kvantitativ 
Properspektiv 
Kohortstudie 

Genom att använda 
mammografi i 
kombination med 
tomosyntes ökade 
cancerdetektionen 
signifikant. Dock ökade 
den genomsnittliga 
granskningstiden från 45 
sekunder till 91 sekunder 
när tomosyntes lades till.  

Hög 

Gennaro G, 
Bernardi D, 
Houssami N. 
2018 
Italien, 
Australien 

Radiation dose 
with digital 
breast 
tomosynthesis 
compared to 
digital 
mammography: 
per-view 
analysis 

Att jämföra stråldoser 
mellan mammografi och 
tomosyntes.  
 

Kvantitativ 
Properspektiv 
Kohort 

Resultaten visar på en liten 
ökning i stråldos när 
tomosyntes används i 
jämförelse med 
mammografi.  

 Hög 

Alakhras MM, 
Mello-Thoms 
C, Bourne R, 
Rickard M, 
Diffey J, 
Brennan PC 
2017 
USA, 
Australien  

Relationship 
between 
radiation dose 
and image 
quality in 
digital breast 
tomosynthesis 

 Att undersöka stråldoser 
från tomosyntes och 
mammografi och 
utvärdera möjligheten att 
reducera stråldosen för 
varje modalitet 
 

Kvantitativ 
fantomstudie  

Vid en tjocklek på 50mm 
gav tomosyntes 13 % 
högre stråldos än 
mammografi.  

 Medel 

Nakamura t, 
suzuki S, 
Takaei Y, 
Kobayashi I, 
Pognapang N, 
Kato K 

Simultaneous 
measurement 
of patient dose 
and distribution 
of indoor 
scattered 

Att ta reda på körtel dosen 
på tomosyntes samt 
utvärdera ingångytdos och 
även mäta scatter dosen, 
för att få fram ny 
strålnings 

Kvantitativ 
fantomstudie 
 

Den maximala 
genomsnittliga stråldosen 
bröstkörtel uppmättes till 
2,32mGy.  

 Medel 
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2019 
Japan 

radiation 
during digital 
breast 
tomosynthesis 

värderingsmetod för 
tomosyntes. 
 

Bernardi D, 
Ciatto S, 
Pellegrini M, 
Anesi V, 
Burlon S, Cauli 
E et al. 
2012 
Italien  

Application of 
breast 
tomosynthesis 
in screening: 
incremental 
effect on 
mammography 
acquisition and 
reading time. 

Att utvärdera tomosyntes 
som tillägg i 
bröstcancerscreening. 

Kvantitativ 
Properspektiv 
Kohortstudie  

Resultaten visade på en 
tidsökning på 26 % av 
undersökningstiden för att 
genomföra kombinationen 
av tomosyntes med 
mammografi. Tillägget av 
tomosyntes gav en 
tidsökning på 135 % i 
granskningstid i 
jämförelse med 
bedömning av 
screeningundersökning 
utförd med enbart 
mammografi. 

Hög 
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