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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Mammografi med screening används för att minska dödligheten i bröstcancer. 

Metoden har dock visat sig innebära smärtupplevelser för patienterna. 

Syfte och frågeställning: Syftet är att beskriva interventioner för att minska smärtan vid 

mammografiundersökningar. Frågeställning: Hur kan smärtan vid mammografier med 

screening minskas? 

Material och metod: En sökning i databasen PubMed med sökorden ”pain” och 

”mammography” och avgränsning för engelsk- och svenskspråkiga artiklar gjordes, vilket 

resulterade i sju artiklar med 4431 screeningskvinnor. 

Resultat: Smärtan vid mammografi minskar inte vid användning av musik eller inspelad röst 

för avslappning, inte heller om kvinnorna får ett förklarande informationsbrev och/eller 

bemöts med s.k. ”spegling”. Smärtan minskar vid användning av dynor som sätts på 

kompressionsplattorna, premedicinering med xylocaingel och med patientkontrollerad 

kompression. 

Konklusion: Det verkar som att användning av dynor är ett sätt att minska smärtan vid 

mammografier. Fler studier behöver dock göras för att bekräfta det praktiska värdet av detta. 

 

Nyckelord: Mammografi, mammografiscreening, smärta 
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Inledning 
 

Enligt 2011 års kompetensbeskrivning av röntgensjuksköterskans verksamhet beskrivs att 

röntgensjuksköterskan har ett ansvar att arbeta med minsta möjliga stråldos och bästa möjliga 

diagnostiska bildkvalitet [1]. Den yrkesetiska koden, som togs fram 2008, visar även att 

röntgensjuksköteterskan ska se till att patientens integritet och värdighet respekteras och 

skyddas, samt att smärta och obehag vid undersökningar ska lindras [2]. 

Dessa villkor för att röntgensjuksköterskan ska utföra ett bra arbete skapar utmaningar i 

samband med screeningsundersökningar med mammografi. Denna litteraturstudie syftar till 

att presentera vilka åtgärder som kan genomföras med tanke på den smärta som en del 

kvinnor känner vid mammografiundersökningar med kompression av brösten vid screening. 

En förhoppning med studien är att uppmuntra till fortsatt forskning om smärtlindring i 

samband med mammografier. 
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Bakgrund 

Bröstcancer och utvecklingen mot den mammografiska metoden 

Bröstcancer är den vanligaste maligniteten hos kvinnor och orsakar näst flest dödsfall hos 

kvinnor efter lungcancer. En ökad risk för att en kvinna ska få bröstcancer är att cancer 

tidigare förekommit i familjen, men de flesta kvinnor får bröstcancer även utan att någon i 

familjen haft det [3]. 

Mastektomi, dvs. borttagande av bröst, var en intervention mot bröstcancer som infördes 

1898. Innan dess överlevde mindre än 5 % av patienterna 4 år efter att diagnosen satts. 

Mastektomi gjorde att 40 % av patienterna överlevde efter 4 år, en överlevnadssiffra som 

skulle förbli densamma under de följande 60 åren. De flesta cancrar diagnosticerades inte 

förrän de hade blivit långtskridna, och därför behövdes en metod för att finna tidiga 

bröstcancrar. Mammografi var svaret. Trots ett svagt mottagande av under 1930-talet, blev 

mammografi till slut under mitten av 1950-talet betraktat som ett användbart verktyg i den 

kliniska verksamheten. Åtgärder som förstoringsskärmar och förbättringar av upplösningen 

och röntgenfilmen ledde till att strålningsdosen kunde minskas. Studier visade att 

mammografi som upptäcker tidiga cancrar ökar botandet av dem [3]. 

Screening av bröstcancer 

Studier visar att dödligheten kan minska hos upp till 30 % med hjälp av den del av 

mammografi som utgörs av screening [4]. 

I Sverige påbörjades ett program för screening 1986, medan USA, Kanada och Storbritannien 

påbörjade screening år 1988. För att upprätthålla kvaliteten i mammografiscreeningen finns 

europeiska riktlinjer, vilka utgjort grunden för svensk lagstiftning i denna fråga [5]. 

Definition och krav 

Screening är en icke-diagnostisk undersökning [6]. Screeningen involverar flera discipliner 

och har som syfte att minska dödligheten i bröstcancer utan att påverka hälsan ogynnsamt hos 

personerna. Av personalen krävs att de ska vara tränade och erfarna och använda uppdaterad 

utrustning [7]. 

 

Krav på informationen är att den presenteras på ett lämpligt, neutralt sätt så att personen kan 

göra ett informerat val om deltagande eller uteblivning. Några andra krav på informationen är 
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att den ska vara korrekt, evidensbaserad, respektfull och om möjligt anpassad till de 

individuella behoven [7]. 

 

Positionerings- och bildkriterier för screeningsbilderna 

Det finns metoder för att optimera bildtagningen, och de är bland annat att den som utför 

mammografin lyfter och drar bröstet framåt så mycket som möjligt över detektorn. Om inte 

hela bröstet syns på bilden hindrar det optimal visualisering av cancer [8]. Vid mammografier 

komprimeras också bröstet, detta för att strukturer inte ska överlappa varandra och för att 

artefakter på grund av rörelse under exponeringstiden minskar. Kompressionen gör också att 

bröstet placeras nära detektorn, vilket gör att oskärpa minskas. Till sist gör kompressionen att 

strålningsdosen minskar [8] och även att den spridda strålningen minskar [9]. Strålningsdosen 

vid mammografier är ungefär 0,1 millisievert (mSv) [10]. 

De två projektionerna vid screening är kraniokaudal projektion (CC) och mediolateral 

oblique-projektion (MLO). Vid båda bilderna används en rörspänning på 23 till 28 kilovolt 

(kV). För CC gäller att den stående patientens bröst lyfts så att det är i 90˚ i förhållande till 

bröstväggen och placeras på detektorn så att bröstvårtan hamnar i profil. Rynkor och veck 

slätas ut, och kompression anläggs. Bildkriterierna är att hela bröstet ska visualiseras, att 

musculus pectoralis ska synas hos 20-30 % av patienterna och att det ska vara högst 1 

centimeters skillnad från MLO i avstånd från bröstvårta till musculus pectoralis [9]. 

Vid MLO placeras toppen av detektorsidan i nivå med axillen. Röntgenröret vinklas medialt 

ifrån så att dess riktning blir rätvinklig mot musculus pectoralis. På bilden ska bröstvårtan 

synas i profil, musculus pectoralis major synas till nivån av bröstvårtan och fåran inferiort om 

bröstet finnas med. Bröstet får inte hänga ner [9]. 

Bröstets histologi och anatomi 

Bröstvävnad består av körtelvävnad, bindväv och fettvävnad [9] och kan enligt BI-RADS 

(Breast Imaging Reporting and Data System) klassifikation delas in i fyra olika typer. Den 

första typen av bröst består nästan bara av fett. Den andra typen består av spridd densitet av 

både körtelvävnad och bindväv, med 25-50 % körtelvävnad. Den tredje typen består av 51-75 

% körtelvävnad, och den fjärde typen har mycket tät densitet, med mer än 75 % körtelvävnad 

[11]. 

Den del av bröstet som finns närmast bröstväggen kallas basen, medan den del av bröstet som 

finns nära bröstvårtan kallas apex. Basen av bröstet är tjockare och innehåller fastare vävnad 
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än den som finns vid apex. Utrustningen är sådan att röntgenstrålarna på katodsidan är 

intensivare jämfört med strålarna på anodsidan och träffar basen respektive apex av bröstet på 

ett sådant sätt att en bild med likartad densitet skapas. De flesta mammografiutrustningar 

består av raster, automatisk exponeringskontroll och kompressionsanordning [9]. 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

FIGUR 1. Bröst består av 1) körtelvävnad, 2) fibrös vävnad (bindväv) och 

3) fettvävnad. Källa: Bontrager KL, Lampignano JP. Textbook of Radiogra-

phic Positioning and Related Anatomy, sid. 565 [9]. 

 

Mammografiscreening och sambandet med smärta 

Det har antytts att smärtan som uppkommer vid mammografier har att göra med 

kompressionen. Sullivan et al. [12] undersökte variablerna kompression, brösttjocklek efter 

kompression och smärta. Resultatet visade att kombinationen brösttjocklek och 

kompressionsgrad hade ett signifikant samband med graden av smärta. Poulos et al. [13] kom 

fram till att brösttjockleken hade ett signifikant samband med den rapporterade bröstsmärtan. 

I en litteraturstudie som handlade om faktorer som påverkade valet att genomföra screeningen 

bland kvinnor i olika länder under perioden 1988-2007 identifierade Schueler et al. [14] bland 

annat smärta som en faktor. I en annan litteraturstudie, som endast innefattade kvinnor i 

minoritetsgrupper, identifierade Alexandraki et al. [15] också smärtan som en av de vanligaste 

orsakerna till att kvinnorna valde att inte genomföra undersökningen. Nedan presenteras en 

definition av smärta och förekomst av smärta vid mammografiundersökningar vid screening. 

Definition av och olika typer av smärta 

Smärta är en upplevelse som har samband med eventuell eller faktisk skada i en vävnad. 

Smärtförnimmelse aktiverar områden i hjärnan som har att göra med känslor, så att smärtan 

kan leda till ångest, vrede och rädsla. Smärta kan delas in i tre typer. En typ är inflammatorisk 
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smärta som uppkommer av störning i det normala förhållandet mellan olika vävnader, till 

exempel på grund av trauma eller infektion. En annan typ är neuropatisk smärta som är 

begränsad till skada i centrala eller perifera nervsystemet, exempelvis smärta som uppkommer 

av nervdegeneration vid diabetes eller stroke. En tredje typ kan härledas till dysfunktion i 

nerver och ligger möjligen bakom sådana tillstånd som fibromyalgi och migrän, där smärtan 

är diffus och inte kan härledas till skada i vävnader eller patologi i nervsystemet [16]. 

Mätning av smärta kan göras på olika sätt, till exempel genom verbal smärtskattning och 

visuella, analoga skalor (VAS-skalor). Den verbala smärtskattningen består av olika 

kategorier, som ”ingen smärta”, ”lindrig smärta”, ”måttlig smärta” etc. VAS-skalor har en 

linje med två kategorier på varsin ände av linjen – till exempel ”ingen smärta” och ”värsta 

tänkbara smärta” – och patienten får då markera det ställe på linjen som bäst motsvarar 

smärtan. En numerisk VAS-skala finns också, där patienterna i stället ombeds att skriva en 

siffra från 0-10 längs linjen [17]. 

Förekomst av smärta och associationer till mammografi 

En litteraturstudie av 22 artiklar visade att den rapporterade smärtan (och i vissa studier även 

obehaget) hos kvinnor från 40 till 49 års ålder skiljer sig åt i olika studier. I en av dessa 

studier rapporteras att 77 % av kvinnorna kände smärta, medan en annan rapporterade att 28 

% kände betydlig smärta. Olika smärtskalor har använts, men skillnaderna i smärtförekomsten 

förekom även i studier med samma smärtskala [18]. 

Studier har också visat att det finns associerande faktorer mellan mammografi och smärta. 

Exempel på faktorer som är associerade med smärtupplevelser är låg ålder [19, 20], generellt 

känsliga bröst [21, 22] eller känsliga bröst i anslutning till mammografin [22, 23], hög 

utbildning, förekomst av bröstcancer i familjen [24], ångest [21, 24], migrän [25] otillräcklig 

omsorg av utföraren av mammografin [22], förväntad smärta, bröstvikt [24], smärta under 

tidigare mammografi [20, 26] och bröstdensitet [26]. 

Den utveckling som dock har skett mot digitaliserad mammografi, med möjlighet till att 

hantera bilderna efter framställningen, gör att färre omtagningar behöver tas än förut. Detta 

minskar strålningsdosen och det leder också till mindre obehag för kvinnan, enligt Bontrager 

[9]. Enligt Aspelin [6] upplevs dock ingen uppenbar skillnad med digitaliserad mammografi. 

Utförarens påverkan 

För att minska sannolikheten att kvinnan ska uppleva obehag vid undersökningen bör kvinnan 

på ett lugnt och enkelt sätt få förklarat för sig orsakerna till kompressionen. För att minska 
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rädslor innan undersökningen kan utföraren också säga till kvinnan att kompressionen inte 

kommer att skada kvinnans bröst, att smärtan inte varar länge och att kvinnan inte ska tveka 

att säga till om kompressionen gör för ont. Under själva kompressionen ska utföraren ha 

kontroll över hela kvinnans kropp, med en hand som kontrollerar bröstet och som sakta rör sig 

från bröstväggen mot bröstvårtan. Handen ska inte i sig själv komprimera bröstet. 

Kompressionen gör nytta till en viss gräns, men ytterligare kompression har ingen märkbar 

effekt på bildkvalitet och resulterar inte i någon signifikant minskning av strålningsdosen. 

Däremot märks en effekt på kvinnans tolerans av undersökningen [27]. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva de åtgärder för att minska smärta vid 

mammografiscreening som prövats kliniskt. Frågeställning: På vilka sätt kan smärtan vid 

mammografiscreening minskas? 

 

Material och metod 

En sökning med MeSH-orden ”pain” och ”mammography” i databasen PubMed gjordes den 

29 mars 2012, vilket gav 124 träffar. Titlarna lästes, och i de fall en studie kunde vara aktuell 

att inkluderas i denna litteraturstudie lästes även abstraktet. Inklusionskriterierna för studierna 

var att interventioner vid bröstsmärta orsakade av mammografiundersökningar med screening 

med kompression skulle framhållas. Det skulle även finnas tydligt definierade försöks- och 

kontrollgrupper i studierna. 

De 124 artiklarnas titlar lästes. Vid potentiell överensstämmelse med syftet lästes abstrakten. 

114 artiklar vars ämnen inte stämde överens med denna studies syfte valdes bort av bland 

andra dessa skäl: Sambandet mellan smärtan och screeningsundersökningen togs inte upp; 

diagnostik vid bröstsmärta var huvudämne; studier utgjordes av fallbeskrivningar; studierna 

var inte vetenskapligt upplagda. De 10 återstående artiklarna lästes i fulltext. En begränsning 

gjordes där artiklar på andra språk än engelska och svenska exkluderades, vilket exkluderade 

1 artikel. Efter detta exkluderades ytterligare 2 artiklar, den ena för att kvinnornas smärta inte 

mättes, den andra för att den endast presenterade associationer mellan mammografi och 

smärta och inte innehöll några interventioner. Detta resulterade i 7 återstående artiklar. De 

data som använts för sammanställning av studiernas resultat är antalet patienter, eventuellt 
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bortfall, i förekommande fall smärteffekter uttryckt i antal personer eller i procent, samt de p-

värden som forskarna använde för att dra sina slutsatser. Presentationen av artiklarna täcker 

studiernas syften, antalet patienter, eventuellt bortfall, metoder, resultat och slutsatser, allt 

material som stämmer överens med denna litteraturstudies syfte. 

Patientgruppen som presenteras här utgörs av screeningspatienter. En av de sju studierna 

exkluderade dem som hade tagit smärtstillande medicin, en annan exkluderade dem som hade 

genomgått bröstoperation, en tredje hade med ett fyra bröstopererade patienter, en fjärde 

exkluderade kvinnor med bröstimplantat, medan två andra nämnde att kvinnorna var 

asymptomatiska. En sjunde studie hade bara med kvinnor som förväntade sig ett obehag över 

ett visst värde på en visuell verbal skala, men denna studie inkluderades här på grund av att 

den stämde överens med syftet. Det sammanlagda antalet kvinnor i studierna är 4431 de sju 

studierna. I alla studier nämndes inte bortfall, men det sammanlagda bortfallet som kunde 

räknas ut är 1943 kvinnor. 

En etikansökan nämns specifikt i endast 2 av studierna, men alla nämner att kvinnorna gjorde 

ett medvetet val att vara med i studierna, och därför presenteras de ändå. Alla artiklar utom 1 

nämner att en granskning gjorts. Den artikeln som inte nämner detta finns ändå med i en 

tidskrift som granskas med peer-review, och därför presenteras den ändå. 

De mätinstrument som användes i studierna är olika. Några studier mätte smärta med en 

VAS-skala med en 100 mm lång linje med ordval som ”ingen smärta” i början av linjen och 

”värsta tänkbara smärta” eller ”svår smärta” i slutet av linjen. En studie använde en skala där 

smärtan skattades med en siffra från 0 (ingen smärta) till 10 (svår smärta). En annan studie 

använde en VAS-skala för obehag som började med ”inget” till ”värsta tänkbara smärta”. 

Några studier har mätt smärta med hjälp av en skala där olika alternativ, till exempel ”ingen 

smärta”, ”lätt smärta” och ”mycket smärtsamt”, valdes. En studie använde McGill Pain 

Questionnaire, som består av 3 kategorier av smärta [28]. 

 

 

 

 

 



 

CHRISTOPHER SAFA, RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, ÖU. EXAMENSARBETE, VÅREN 2012  8 

Resultat 

Här presenteras sju kliniska försök av olika interventioner för att minska smärtan vid 

mammografiscreening. Syften, antal deltagare, metoder, resultat och slutsatser presenteras. 

(”Mammografi” är synonymt med ”mammografiscreening” i fortsättningen.) Studiernas 

uträknade p-värden presenteras i Tabell 1. 

STUDIE 1: Relaxation Techniques for Reducing Pain and Anxiety During Screening 

Mammography (Domar et al., USA, 2004) [29] 

Syftet var att undersöka om avslappningstekniker med musik eller inspelad röst kan reducera 

smärta eller ångest i samband med mammografi med kompression. Antalet deltagare var 280, 

varav 130 deltagare föll bort. Metoden bestod i att tre grupper skapades: En 

avslappningsgrupp med inspelad röst som uppmanades att fokusera på andningen, att 

meditera etc., en musikgrupp som fick välja att lyssna på jazz, klassisk musik eller soft rock, 

och en kontrollgrupp som inte lyssnade på någotdera. De två första grupperna 

(interventionsgrupperna) lyssnade på de olika kassettbanden både före och under 

mammografin. Den som utförde mammografin var blind för vilken av grupperna kvinnorna 

tillhörde. Efteråt tillfrågades kvinnorna att fylla i två olika skalor för smärta, nämligen McGill 

Pain Questionnaire och en skala där en siffra från 1 (ingen smärta) till 10 (mycket smärtsamt) 

skulle markeras. 

Resultatet visade att varken smärta eller ångest dämpades signifikant med musik eller 

avslappning, trots att flera olika statistiska modeller användes för att undersöka signifikansen 

av dessa interventioner. Slutsatsen drogs att kvinnors smärta och ångest inte minskas med 

användning av avslappning eller musik. 

STUDIE 2: Reduction of Discomfort During Mammography Utilizing a Radiolucent 

Cushioning Pad (Markle et al., USA, 2004) [30] 

Syftet var att undersöka om obehaget vid mammografin minskade vid användning av två 

dynor som sattes fast på varsin kompressionsplatta. Antalet deltagare var 512, varav 7 

deltagare föll bort. Metoden bestod i att kvinnorna tillfrågades att fylla i en VAS-skala före 

mammografiundersökningen, efter kompression utan dynor och efter kompression med dynor. 

Det ena bröstet var försöksbröst och det andra kontrollbröst. CC och MLO-bilder togs. 
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Resultatet visade att en signifikant minskning av obehaget med 33 procent uppnåddes genom 

användningen av dynor. Slutsatsen drogs att användning av dynor var ett effektivt sätt att 

minska obehaget vid kompression. 

STUDIE 3: Premedication to Reduce Discomfort during Screening Mammography 

(Lambertz et al., USA, 2008) [31] 

Syftet var att undersöka om medicinering med xylocaingel som smörjdes på bröstregionen, 

orala läkemedel eller kombination av xylocaingel och orala läkemedel minskar obehaget i 

samband med mammografiscreening. Antalet deltagare var 2140, varav 1722 föll bort. 

Metoden bestod i att kvinnor som per telefon angett att de förväntade sig smärta på 40 eller 

mer på en verbal skala från 0-100 randomiserat delades in i 12 grupper med olika 

administration med orala läkemedel (ibuprofen, acetaminophen eller placebo), gel (4 % -tig 

xylocaingel eller placebogel) eller xylocain- respektive placebogel i kombination med något 

av de orala läkemedlen. Den tolfte gruppen genomgick rutinmässig mammografi. Obehaget 

mättes med en VAS-skala från 0 (inget obehag) till 100 (värsta tänkbara smärta). 

Resultatet visade att signifikanta skillnader i obehag förelåg i samband med administrering av 

lokalt gel jämfört med placebogel eller inget gel. De orala läkemedlen gav ingen signifikant 

effekt, och inte heller kombinationen av lokalt gel och orala läkemedel. Slutsatsen drogs att 

premedicinering med 4 % -tig xylocaingel som smörjs på bröstregionen minskar smärtan 

mycket, och att denna metod kan bryta mönstret av den ångest och rädsla som gör att kvinnor 

väntar med eller undviker att komma till mammografin.  

STUDIE 4: Mammography with breast cushions (Dibble et al., USA, 2005) [20] 

Syftet var att undersöka om användning av två dynor som placerades på varsin 

kompressionsplatta (figur 2) reducerade smärtan vid mammografier. Antalet deltagare var 

415, varav 21 deltagare föll bort. Metoden bestod i att en försökspersons ena bröst 

undersöktes med dyna, medan det andra bröstet utgjorde kontrollbröst. Smärtan graderades 

med en numerisk och en visuell analog skala (VAS). Dessa två skalor korrelerades. Två 

statistiska metoder användes för att jämföra signifikansnivåerna av de smärtresultat som 

erhölls. 

Resultatet för CC-projektionerna visade att färre kvinnor rapporterade smärta vid 

kompression med dynor jämfört med vid kompression utan dynor. Skillnaden sågs också vid 

MLO-projektionerna. Slutsatsen drogs att användning av dynor minskar smärtan signifikant 
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och att bildkvaliteten minskade enbart hos 10 kvinnor. Dynorna kan minska en barriär som 

hindrar eller fördröjer kvinnorna att komma till mammografin. 

STUDIE 5: Impact of Patient-controlled Compression on the Mammography Experience 

(Kornguth et al., USA, 1993) [32] 

Syftet var att undersöka hypotesen att smärtminskning kan uppnås om kvinnorna själva kon-

trollerar kompressionen. Antalet deltagare var 138, varav 29 deltagare föll bort. Metoden 

bestod i att utföraren av mammografin bestämde hur mycket kompression som skulle uppnås 

på det ena bröstet, medan patienten fick bestämma graden av kompression på det andra 

bröstet med hjälp av en dosa som hölls i handen. Turordningen var randomiserad. På en 

sexgradig skala fick kvinnorna välja alternativ från ”väldigt bekvämt” till ”smärtsamt och 

outhärdligt”.  

Resultatet visade att 56 % av kvinnorna inte rapporterade någon skillnad i smärta mellan de 

två metoderna. Av de kvinnor som rapporterade en skillnad var det 71 % som tyckte att det 

var mindre smärtsamt med egenkontrollerad kompression, och detta resultat var signifikant. 

Slutsatsen drogs att kvinnornas smärta blev betydligt mindre när de själva fick kontrollera 

kompressionen, och att detta tydligt förbättrar kvinnornas upplevelse av undersökningen. 

STUDIE 6: Effects of information on and reflection of women's pain experience during 

mammography (Sjölin, Maerker, Sverige, 1994) [33] 

Syftet var att undersöka om ett informationsbrev som kvinnan fick innan undersökningen eller 

om ett visst bemötande i form av ”spegling” skulle kunna minska smärtan jämfört om 

åtgärderna inte genomfördes. Antalet deltagare var 108, varav 34 föll bort. 

Metoden bestod dels i brevet, som förklarade varför bröstet måste komprimeras, att obehag 

skulle kunna uppstå, att eventuellt obehag inte berodde på att brösten är skadade och att 

obehaget skulle försvinna så fort trycket mot underlaget släppte, och dels i ”speglingen”. Det 

senare innebar att utföraren frågade kvinnan om hur tidigare undersökningar hade känts och 

gav ett accepterande svar beroende på vad kvinnan sade. Om detta var kvinnans första 

undersökning, sade röntgensjuksköterskan: ”Det känns lite obehagligt när jag trycker till 

bröstet. Det måste vi göra för att röntgenbilderna ska bli tydliga”. Fyra grupper bildades med 

olika kombinationer av brev, bemötande i form av spegling, inget brev och vanligt 

bemötande. Smärtan skattades på en femgradig skala som gick från ”ingen smärta” till 

”outhärdlig smärta”. 
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Resultatet visade att skillnaden i smärta mellan de olika grupperna inte var signifikant. 

Gemensamt för grupperna var dock att kvinnorna fick en relativt låg smärta. Slutsatsen drogs 

att denna studie skulle kunna stimulera till utveckling i omvårdnaden vid smärta, och att det 

accepterande bemötandet i form av spegling är av värde i sjukvården. 

STUDIE 7: Clinical Assessment of a Radiolucent Cushion for Mammography (Tabar et al., 

Sverige, 2004) [34] 

Syftet var att undersöka om en röntgengenomsläpplig dyna skulle kunna minska smärtan vid 

mammografiscreening. Antalet deltagare var 838 asymptomatiska kvinnor, men den 

ursprungliga populationen är inte känd. 

Metoden bestod i att dynorna placerades på varsin kompressionsplatta endast vid bildtagning 

av höger bröst. Kvinnorna skattade sin smärta vid bildtagning med respektive utan dynor på 

en VAS-skala.  

Resultatet visade att smärtan, sett till alla kvinnorna, minskade signifikant med 37,2 %.  

Slutsatsen drogs att smärtan minskas hos en majoritet av kvinnorna genom de röntgen-

genomsläppliga dynorna.  

 

 

FIGUR 2. Exempel på dynor som sattes på kompressionsplattorna. Dessa dynor användes 
i STUDIE 4. Källa: Dibble et al. 2005. Mammography with breast cushions, sid. 57 [20]. 
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TABELL I. Presentation av de sju inkluderade artiklarna i litteraturstudien 

Artikelnummer, 
författare, årtal Intervention(-er) Variabler 

p-värde(-n) för 
minskning av 
variablerna 

Signifikans 

STUDIE 1: Domar 
et al. 2004 

Avslappningstekniker: 
musik resp. inspelad röst 

Smärta För båda interventio-
nerna: 0,34 och 0,90 
för smärta 

Ej signifikant 
minskning 

STUDIE 2: Markle 
et al. 2004 

Dynor som sattes på 
kompressionsplattorna 

Obehag <0,001 Signifikant 
minskning 

STUDIE 3: 
Lambertz et al. 
2008 

Premedicinering med orala 
läkemedel och/eller 4 % -tig 
xylocaingel i olika 
kombinationer 

Obehag + 
smärta (i 
samma 
skala) 

Omräknade p-värden 
på 0,01 för xylocain, 
0,35 för orala 
läkedemel 0,84 för 
xylocaingel i 
kombination med 
orala läkemedel 

Endast xylocaingel 
medförde signifikant 
minskning 

STUDIE 4: Dibble 
et al. 2005 

Dynor som sattes på 
plattorna 

Smärta <0,001 Signifikant 
minskning 

STUDIE 5: 
Kornguth et al. 
1993 

Att låta kvinnorna själva 
kontrollera kompressionen 

Smärta Ett omräknat värde 
på 0,003 

Signifikant 
minskning 

STUDIE 6: Sjölin, 
Maerker 1994 

 

Att låta kvinnorna ta del av 
information och/eller 
spegling i form av 
accepterande bemötande av 
utföraren 

Smärta Saknas Ej signifikant 
minskning 

STUDIE 7: Tabar 
et al. 2004 

Dynor som sattes på 
plattorna 

Smärta Ett omräknat värde 
på <0,001 

Signifikant 
minskning 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie syftade till att beskriva smärtlindring i samband med mammografi-

screening, där de flesta kvinnor kan antas vara asymptomatiska. Sökorden ”pain” och 

”mammography” ansågs relevanta för att hitta resultaten.1 Att söka endast i PubMed är en 

begränsning i sig, och därför kan det inte uteslutas att fler artiklar finns i området.  

STUDIE 2 och 3 [30, 31] pekade inte bara på smärta, utan också på obehag (engelska: 

discomfort). Dessa artiklar exkluderades inte från studien på grund av att STUDIE 2 inte verkar 

göra någon åtskillnad på smärta och obehag, och att STUDIE 3 mätte obehag och smärta i 

samma VAS-skala. Det verkar vara oklart vilken definition studierna haft på obehag, så de 

artiklarna exkluderades inte. 

Alternativa sökord till ”pain” kunde ha varit ”discomfort”. En sökning för det ordet 

kombinerat med ”mammography” i databasen PubMed den 4 maj 2012 resulterade dock inte i 

några nya artiklar med interventioner för asymptomatiska kvinnor. En studie utelämnas dock 

från att presenteras här, eftersom den inte var på engelska eller svenska. Att presentera den 

hade kunnat utgöra en risk för plagiering. 

Forskarnas antagna signifikansnivåer finns inte med i alla inkluderade studier, men studierna 

togs med ändå på grund av författarens vilja att presentera allt material som byggt på kliniska 

försök. Forskarnas inklusionskriterier överensstämmer inte i alla studier, men målet verkar ha 

varit att endast ha med asymptomatiska kvinnor. Det kan inte sägas att alla kvinnor som 

ingick i denna studie var likvärdiga. Några genomgick hormonbehandling, några hade 

bröstopererats och några hade tagit smärtstillande läkemedel under dagen för mammografin. 

Som anges i metoden användes olika skalor för att skatta smärta/obehag i studierna. Det gör 

det svårt att jämföra studierna med varandra, men författaren har ändå valt att ta med dessa 

studier på grund av viljan att presentera det underlag som finns att tillgå. Förhoppningen är att 

det underlag som presenteras kan utgöra en inspirationskälla för vidare studier, som kan 

jämföras med varandra och med tiden bilda evidens för om interventionerna verkligen medför 

en signifikant förändring av smärtan. 
                                                            
1 Två litteraturstudier med samma syfte som denna gjordes av Miller et al. 2002 och 2008, varav den senaste heter 
Interventions for relieving the pain and discomfort of screening mammography. Länk till fulltext: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD002942.pub2/pdf  
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD002942.pub2/pdf
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Resultatdiskussion 

På nästföljande sidor presenteras en granskning av varje artikels styrkor och svagheter. Sedan 

görs en generell bedömning. Granskningen bygger på de frågor som finns i Stuarts ”Complete 

guide for medical writing” [35]. Det är dock författarens bedömning om svaren på frågorna 

utgjort en styrka (fördel) eller svaghet (nackdel). 

Granskning av de sju studiernas styrkor och svagheter 

Alla sju studier svarar mot författarens frågeställning. STUDIE 1 av Domar et al. [29] visar att 

det inte gav smärtlindring vid mammografier att lyssna på musik och en inspelad röst. 

Styrkorna i studien är att inklusionskriterierna och signifikansnivån definieras, att grupperna 

randomiserades, att de som utförde mammografin var blinda för vilken grupp kvinnorna 

tillhörde, att grupperna efter randomiseringen analyserades för att se homogenitet i grupperna 

att flera smärt- och ångestskalor användes för skattning och att alla deltagare redogörs för. 

Svagheterna i studien är det stora bortfallet på 130 deltagare (populationen var 280 kvinnor 

från början), vilket enligt Domar et al. kan leda till bias, dvs. snedvridning, av populationen. 

Det kan till exempel misstänkas att bara de lugnare kvinnorna beslöt sig för att vara med i 

studien, eller det motsatta, att bara de ångestladdade kvinnorna ville utnyttja tillfället. I denna 

studie räknas inte heller styrkan ut. Styrka (engelska: power) definieras som sannolikheten att 

korrekt förkasta en falsk nollhypotes [36], i detta fall att korrekt komma fram till att det inte 

stämmer att smärtan blir opåverkad av interventionen att lyssna på musik eller höra en 

inspelad röst. 

STUDIE 2 av Markle et al. [30] visar att kvinnors obehag vid mammografier minskar 

signifikant genom användning av dynor som sätts på kompressionsplattorna. Styrkorna i 

studien är att inklusionskriterierna är definierade och att varje kvinna utgör sin egen kontroll 

(dvs. bildtagningen av det ena bröstet skedde med dynor och av det andra bröstet utan dynor), 

vilket gör att skillnader mellan patienter minskar. Det är också randomiserat vilket bröst som 

är kontroll och vilket som utsätts för interventionen. 

Svagheterna i studien är att det inte randomiserades om bildtagningen skulle börja med eller 

utan dynor, vilket leder till misstanken att smärtskattningen vid bildtagning med dynor 

påverkades av hur det kändes utan dynor. Vice versa hade också gällt om bildtagningen bara 

hade börjat med dynor, men en randomisering skulle ha eliminerat sådana misstankar. Inte 

heller denna studies styrka (power) är uträknad. 
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STUDIE 3 av Lambertz et al. [31] visar att premedicinering med 4 % -tig xylocaingel som 

smörjs på bröstregionen minskar smärtan vid mammografier signifikant. Styrkorna i studien 

är bland annat graden av blindhet. Deltagarna och utförarna var blinda för grupptillhörigheten. 

Det är också beskrivet hur utredarna innan studien påbörjades räknade ut antalet deltagare 

som borde vara med i varje grupp, baserat på ett räkneprogram där styrkan (power) skulle 

vara högre än 80 % och signifikansnivån 0,05.  

Svagheterna i denna studie är att resultatet inte visar något signifikant samband mellan 

medicinering och obehag. Det var först efter en ny analys, där resultaten för obehag justerades 

för förväntat obehag, ålder, bröstdensitet, och historia av tidigare mammografi, som ett 

signifikant p-värde kunde räknas fram. Några av dessa faktorer hade i denna studie bekräftats 

som associerade med smärta, och några faktorer har kommit fram i tidigare studier, enligt 

bakgrunden i denna litteraturstudie. Det verkar vara rimligt att mäta smärtan som oberoende 

av dessa faktorer för att få en mer ”verklig” bild av smärtan, men det ska observeras att risken 

för att få falskt signifikanta värden ökar när fler dataanalyser görs [36].  

I denna studie finns också en risk för bias, eftersom utredarna exkluderar de kvinnor som 

förväntade sig obehag mindre än 40 på en skala från 0-100. En svaghet i denna metod kan 

vara att de som screenar sig för första gången inte förväntar sig smärta på samma sätt som de 

som redan genomgått mammografi, eftersom de inte vet hur det känns. En annan svaghet i 

metoden kan vara att kvinnorna skulle kunna ange olika smärta i telefonen än på en visuell 

skala. Detta skedde också i studien. Det blev en skillnad i förväntad smärta angiven per 

telefon och på mottagningen, nämligen att 98 färre personer skattade sin smärta med minst 40. 

Det går inte heller, enligt författaren, att utesluta att de kvinnor som anger värden strax under 

40, till exempel, skulle ha mindre nytta av premedicinering än de som anger värden strax över 

40. Ytterligare en svaghet i metoden kan vara att kvinnor som är mer oroliga än andra 

överskattas. Ett förslag kan vara att ta med alla smärtspektra i studien för att se om förväntad 

smärta i denna population inverkar signifikant på smärtan, trots att sambandet redan 

framkommit i åtminstone en studie [24]. 

STUDIE 4 av Dibble et al. [20] visar att kvinnor rapporterar signifikant mindre smärta vid 

användning av dynor. Styrkorna i studien är att kvinnorna randomiserades så att det bröst som 

undersöktes först och det bröst som undersöktes med dynor blev slumpmässigt fördelat, och 

att det efteråt kontrollerades att fördelningarna blivit lika. Först efter att ha analyserat att det 

inte hade någon signifikant inverkan om höger eller vänster bröst undersöktes med dynor, 

användes smärtresultaten från höger och vänster bröst i samma uträkning. Det är bra att på 

detta sätt se hur förhållandena är i den aktuella populationen så att förutfattade meningar om 



 

CHRISTOPHER SAFA, RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, ÖU. EXAMENSARBETE, VÅREN 2012  16 

populationen (baserade på till exempel en eller två tidigare studier) inte får styra de statistiska 

metoderna, till exempel urvalet. I studien är också inklusionskriterierna tydligt definierade. 

Svagheterna i studien anges av Dibble et al., och är att de flesta kvinnorna (75,3 %) var vita, 

och att detta skulle kunna utgöra en snedvridning av populationen. Dessutom studeras inte 

den påverkan som de som tog bilderna kan ha haft på smärtan. Utförarna skulle ha kunnat 

påverka resultatet genom att ge kvinnorna mer uppmärksamhet på grund av en stark önskan 

att de skulle få mindre smärta. Men eftersom kvinnorna utgjorde sin egen kontroll, blev denna 

påverkan mindre viktig, enligt Dibble et al. En sådan här placebo-effekt kan ha påverkat 

resultatet i alla de studier där dynorna använts. En annan svaghet i denna studie är att styrkan 

(power) inte har räknats ut. 

STUDIE 5 av Kornguth et al.[32], där kvinnorna fick kontrollera kompressionen själva, visar 

att 56 % av kvinnorna inte rapporterade någon smärtskillnad, medan 71 % av de som 

rapporterade en skillnad tyckte att interventionen gjorde mindre ont, vilket var signifikant. 

Styrkorna i studien är att kvinnorna utgör sin egen kontroll, så att skillnader mellan deltagarna 

minskar. Det är också bra att bara en person tog bilderna, så att skillnader mellan utförare 

minskade. Utredarna redogör för att styrkan (power) i studien kan hållas adekvat tack vare 

detta, trots att deltagarna endast var 138. 

Svagheterna i studien är att inklusionskriterierna inte var jämförbara med de andra studierna 

som presenterats här. Kvinnorna som hade en palpabel knöl uteslöts, men de som hade tagit 

smärtstillande medicin (22 %) och hormonbehandling (26 %) uteslöts inte. Utredarna 

förklarar inte varför just detta val görs. Det skulle kunna vara så att denna patientgrupp 

stämmer bättre överens med den verkliga populationen, vilket skulle kunna vara en styrka. I 

studien är det inte randomiserat vilket bröst som undersöks först, vilket hade kunnat göras för 

att studera om någon skillnad från vänster och höger bröst fanns. Att endast presentera 

resultatet från de som rapporterade en skillnad (44 %) är en annan svaghet i studien, eftersom 

det i praktiken innebär ett bortfall (på 56 %) eftersom varken de absoluta värdena för smärtan 

hos alla i populationen eller p-värdet presenteras. 

STUDIE 6 av Sjölin och Maerker [33] visade att smärtan inte minskar signifikant när kvinnor 

får ett speciellt informationsbrev och/eller speciellt accepterande bemötande i form av 

”spegling”. En sak som är en statistisk styrka men kanske en etisk svaghet i studien är att 

kvinnorna inte fick veta om att studien existerade förrän efter att de hade utsatts för en av eller 

båda interventionerna. Detta gjorde att förutfattade meningar eller andra egenskaper inte 
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kunde ha påverkat resultatet. I studien nämns hur många som föll bort och hur många 

deltagare som resultatet från varje grupp baserades på. 

Svagheterna i studien var att den informationen i brevet som sade att obehaget skulle 

försvinna så fort trycket mot underlaget upphörde inte styrks av någon vetenskaplig evidens. 

Ytterligare svagheter var att mätinstrumentet för smärta var så grovt, att grupperna var så små, 

att inget värde i styrka (power) angetts som bekräftar att detta antal är tillräckligt för att räkna 

ut statistisk signifikans och att det inte skedde någon analys av grupperna efter randomisering 

för att bekräfta homogeniteten. 

STUDIE 7 av Tabar et al. [34] visade att smärtan minskade signifikant vid användning av 

dynor på kompressionsplattorna. Den enda styrkan som författaren kan se i studien är att 

varken kvinnor med implantat eller genomgången mastektomi inkluderades. Detta skulle 

kunna utgöra en snedvridning i speglingen av populationen, men det innebär också att 

populationen blir mer homogen. Författaren anser att det är en balansgång mellan att få så lika 

deltagare som möjligt och att spegla den verkliga fördelningen i populationen kvinnor. 

Svagheterna i studien är att det bara var resultaten och p-värdet från de kvinnor som blev 

smärtlindrade som presenterades. Det anges inget p-värde för smärtminskningen i hela 

populationen. Styrkan (power) i studien har inte räknats ut. Det skedde inte heller någon 

randomisering av vilket bröst som det först skulle tas bild på, och om kuddarna skulle 

användas för höger eller vänster bröst. Det hade varit bättre att först randomisera och sedan få 

statistiskt bevis för om de två fördelningarna utgjorde en signifikant skillnad i smärtskattning. 

Generell bedömning 

Den starkaste studien av alla sju verkar vara STUDIE 4, som var den enda studien som var helt 

randomiserad av de tre som prövade användning av dynor. STUDIE 4 och 2 var de enda studier 

som presenterade p-värden som var signifikanta och som inte var omräknade. Utifrån dessa 

fakta anser författaren att användning av dynor som sätts på kompressionsplattorna verkar 

vara ett sätt att lindra smärtan vid mammografier. Självfallet behövs fler studier för att 

bekräfta det påståendet. 

Av de andra fyra studierna verkar STUDIE 1 ha bäst statistiska metoder. Tyvärr gör bortfallet, 

som utredarna inte verkade kunna påverka, att värdet av studien sänks. STUDIE 3 och 5 

presenterar signifikanta siffror efter ytterligare bearbetning av data efter hypotesprövningen, 

vilket tidigare nämndes som en faktor som ger risk för falska signifikanser [36]. Båda 

studierna verkar ha tillräckligt många deltagare för att få styrka (power) åt analyserna, och 
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studie 3 har randomisering och blindhet som styrkor. Men båda studierna sätt att presentera 

data gör ändå författaren tveksam till värdet i resultaten. Ytterligare studier skulle kunna 

behövas för att se värdet av premedicinering och egenkontrollerad kompression för 

smärtlindringen. 

STUDIE 6 verkar vara den svagaste, med grova mätinstrument och litet antal deltagare. Det är 

tveksamt om det går att påstå att interventionen inte skulle kunna ha värde i smärtlindringen. 

Någon skulle kunna hävda att de allra flesta artiklarna som presenterats i denna 

litteraturstudie bara handlar om mammografier med den gamla tekniken (film-skärm) och att 

ny teknik (digitalisering) till exempel inte kräver lika mycket kompression. Det skulle kunna 

vara sant, men författaren kan inte själv bedöma om den nya tekniken gör någon skillnad. 

Empiriska studier där smärtan som upplevs med digital teknik mäts är självklart av vikt i 

denna fråga. 

För att kunna använda dessa studier i den kliniska verksamheten behöver interventionen 

relateras till målet med mammografier: att hitta bröstcancer i ett tidigt stadium. Bildkvaliteten, 

strålningsdosen och antalet omtagningar behöver studeras. En del av studierna som 

presenterats här har studerat de faktorerna. För ytterligare information hänvisas till studierna. 

Smärtlindring vid mammografier är något som det hittills inte har forskats så mycket om. 

Författaren anser att utförare av mammografier bör hålla sig uppdaterad med information om 

hur smärtlindring kan gå till. Under tiden bör de ha den största medkänsla med patienter som 

har ont och förklara att verksamhetens mål är att minska smärtan till ett minimum, att försök 

har gjorts och att nya sätt prövas. För att kunna säga detta uppriktigt behövs det dock finnas 

en önskan att utföra fler studier i detta ämne. 

Konklusion 

Flera studier har utförts för att minska smärtan vid mammografier. Av dessa verkar metoden 

att använda dynor som sätts på kompressionsplattorna ge en smärtlindrande effekt. Fler 

studier behöver dock göras för att bekräfta denna åtgärds praktiska värde i verksamheten.
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