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Abstrakt 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor men med rutinmässig 

mammografiscreening vartannat år och tidig samt effektiv behandling, har dödligheten minskats 

de senaste två decennierna. Orsakerna till varför vissa kvinnor får bröstcancer är inte klarlagda. 

Det kan bero på flera bidragande faktorer, bland annat arvsanlag. En del av den ärftliga 

bröstcancern beror på mutation av bröstcancergen1 (BRCA1) och bröstcancergen2 (BRCA2). 

Mutationsbärare tillhör en högriskgrupp och erbjuds därför årlig screening med 

magnetresonanstomografi (MRT), mammografi och ultraljud redan i ung ålder för att tidigt kunna 

upptäcka och behandla eventuell bröstcancer. Syftet med litteraturöversikten var att undersöka 

kunskapsläget om MRT är en effektiv metod för tidig diagnostik av bröstcancer hos kvinnor med 

BRCA genmutation. En systematisk sökning av vetenskaplig litteratur genomfördes för att kunna 

besvara de två frågeställningar som formulerats utifrån studiens syfte. Litteraturanalysen bestod av 

tolv kvantitativa observationsstudier och en metaanalys. Resultatet visade att MRT är en metod 

med hög sensitivitet och specificitet men som har sina begränsningar. Alla cancerfall kunde inte 

påvisas med MRT varför mammografi kan behövas som komplement. I studierna förekom även 

cancerfall mellan de årliga screeningtillfällena vilket talar för att mer forskning behövs för att 

utvärdera resultaten av dagens screeningsrutiner.  

Nyckelord: BRCA1, BRCA2, magnetisk resonanstomografi, mammografi, bröstcancer.  
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Abstract 

Breast cancer is the most common cancer in women, but with routine screening mammography 

every two years, early and effective treatment, the mortality has decreased over the past two dec-

ades. The reasons why some women get breast cancer are not clear. There could be a number of 

contributing factors including heredity. Part of the heritable breast cancer, is due to mutation of 

breastcancergene1 (BRCA1) and breastcancergene2 (BRCA2). Mutation carriers belong to a high 

risk group and are consequently offered annual screening with magnetic resonance imaging 

(MRI), mammography and ultrasound at an early age to enhance the possibility of early detection 

and treatment of breast cancer. The purpose of this literature review was to study whether MRI is 

an effective method for early detection of breast cancer in women with BRCA gene mutation. A 

systematic review of the published scientific literature was conducted to answer the two questions 

formulated from the purpose of the study. The literature review generated twelve quantitative ob-

servational studies and one meta-analysis. The results showed that MRI is a method with high 

sensitivity and specificity but also with some diagnostic limitations. All cases of cancer were not 

depicted with MRI and the accuracy of detection could be increased by addition of mammography 

as a complement. A considerable interval cancer rate was noted in the literature and this calls for 

more research to evaluate screening routines of today.  

Keywords: BRCA1, BRCA2, Magnetic resonance imaging, Mammography, Breast neoplasm. 
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Varje år får omkring 7000 svenska kvinnor beskedet att de har bröstcancer. Detta gör bröstcancer 

till den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. De flesta är i medelåldern eller äldre, endast 

några procent är under 40 år. Orsakerna till varför vissa får bröstcancer är inte klarlagda. Det kan 

bero på flera bidragande faktorer såsom miljöpåverkan, livsstil, hormoner och arvsanlag. I Sverige 

rekommenderar Socialstyrelsen att kvinnor mellan 40-74 år genomgår mammografiscreening 

vartannat år. Detta, tillsammans med tidig och effektiv behandling, har gjort att dödligheten på 

grund av bröstcancer minskat de senaste två decennierna. Vid mammografi tas röntgenbilder av 

brösten där tumörer kan upptäckas med relativt stor säkerhet, vilket även gäller tumörer som är så 

små att de inte kan kännas. I mitten av nittiotalet identifierades två speciella bröstcancergener 

BRCA1 och BRCA2 (cancerfonden, 2012). 5-10% av all bröstcancer orsakas av mutation i dessa 

gener (Price, 2012, s. 202). McQuirter, Castiglia, Loiselle & Wong (2010) skrev i sin studie hur 

mutationer i BRCA1 och BRCA2 utsätter kvinnor för hög risk att utveckla bröstcancer. Kvinnor 

med mutation i dessa gener är dessutom mer benägna att utveckla bröstcancer i unga år jämfört 

med kvinnor i allmänhet. Enligt Le-Petross et al. (2011) löper kvinnor med BRCA genmutation 60 

% till 90 % risk att utveckla bröstcancer under sin livstid. 

De senaste åren har MRT använts allt mer inom diagnostik av bröstcancer. Metoden är effektiv för 

att upptäcka tumörer, för stadieindelning och vid val av behandling. MRT är en bra 

undersökningsmetod för kvinnor som löper hög risk att utveckla bröstcancer, särskilt för unga 

premenopausala kvinnor som har rikligt med körtel- och bindvävnad i sina bröst, eftersom MRT 

kan upptäcka små förändringar som överskuggas av den täta vävnaden på mammografibilden 

(Goldfischer, 2010).  

MRT arbetar inte med joniserande strålning utan med 

elektromagnetiska fält och radiovågor. En MRT utrustning 

består i huvudsak av en stor magnet, ett undersökningsbord 

och olika spolar med sändare och mottagare som är anpassade 

till undersökning av olika kroppsdelar och organ. Det aktuella 

undersökningsområdet placeras i mitten av magnetfältet vid 

undersökningen.    

Bild1. Philips bröstspole 

http://www.healthcare.philips.com/pwc_hc/main/products/mri/options_upgrades/coils/achieva3T/Images/oa_breast_01_en.jpg
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Väteatomerna i kroppen ställer sig med eller mot det starka magnetfältet och med hjälp av 

radiovågor tippas väteatomerna omkull. När de sedan återgår till sitt ursprungliga läge avges 

energi i form av radiosignaler som med hjälp av en dator omvandlas till bilder (Berglund & 

Jönsson, 2007, s. 13). Vid undersökning av bröst placeras en bröstspole på undersökningsbordet 

och patienten ligger på mage ovanpå spolen med brösten fria under sig (Bild 1). Detta för att 

brösten ska hamna i mitten av magnetfältet. Vid undersökningen tillförs kontrastmedel 

(gadolinium). Gadolinium är ett ferromagnetiskt ämne som används för att förstärka signaler och 

framhäva förändringar tydligare på bilden (Westbrook, Roth & Talbot, 2011, s. 337, 373). 

Bildtagning sker både med och utan kontrastmedel. Efter kontrastinjektion är det viktigt att ta 

bilder med rätt tidsintervall. Vanligtvis blir det efter injektioner en snabb ökning av 

signalintensiteten som sedan avtar vid utsöndringsfasen om maligna tumörer föreligger (Aspelin & 

Pettersson (Red.) 2008, s. 386-387).               

Enligt Regionalt cancercentrum Norr (2009) rekommenderas kvinnor med BRCA1 och BRCA2 

mutation årlig screening med mammografi, ultraljud och MRT från 25 till 80 års ålder. Detta 

innebär att kvinnor med BRCA mutation utsätts för mer joniserande strålning vid 

mammografiscreening än kvinnor i allmänhet. En viss del av all bröstcancer kan orsakas av just 

joniserande strålning. Kvinnor med BRCA1 och BRCA2 mutation är särskilt känsliga för 

joniserande strålning då felaktigheter i generna försämrar dess förmåga till reparation. Enligt Price 

(2012, s. 123-124) är risken upp till 2,5 gånger så stor för kvinnor med BRCA mutation att 

drabbas av strålningsinducerad bröstcancer om de utsätts för joniserande strålning mot 

bröstområdet före 35 års ålder. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka kunskapsläget om MRT är en effektiv metod för 

tidig diagnostik av bröstcancer hos kvinnor med BRCA genmutation. 

De frågeställningar vi hade var: Hur effektiv är MRT att upptäcka bröstcancer hos kvinnor som 

bär på BRCA1 eller BRCA2 genmutation? Kan MRT ersätta mammografi för diagnostik av 

bröstcancer hos kvinnor med BRCA mutation?  
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Metod 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt vilket innebar att vetenskaplig litteratur 

samlats, granskats och sammanställts. På det sättet sammanfattades forskningsresultaten inom 

området (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011, s.95; Friberg, 2006, s. 115). 

Genom att använda sex av Goodmans sju steg kunde vi finna och bedöma vetenskaplig litteratur. 

De sex stegen vi använde oss av var 1) precisering av frågeställning, 2) precisering av studiens 

inklusion- och exklusionskriterier, 3) utforma en plan för litteratursökning, 4) genomförande av 

litteratursökningen samt insamling av studier, 5) tolka studiernas bevis, 6) sammanställa bevisen 

(Willman et al., 2011, s. 57).  

Precisering av frågeställning 

Det första steget vi gjorde var att göra en helikoptersökning i två databaser, CINAHL och 

PubMed, som fanns på universitetsbiblioteks hemsida. En helikoptersökning innebär att skapa sig 

en översikt över vad som finns inom det valda området utan att göra några begränsningar. Genom 

den sökningen och att tydliggöra vårt syfte med litteraturstudien kunde vi precisera våra 

frågeställningar (Friberg, 2006, s. 119; Willman et al., 2011, s. 61-62).  

Precisering av studiens inklusions- och exklusionskriterier  

I andra steget gjordes en avgränsning till ett urval av studierna som enligt Friberg (2006, s. 119) 

innebär att en del artiklar inkluderas och andra exkluderas. Inklusionskriterier för studien var att 

artiklarna handlade om kvinnor som bar på BRCA1och/eller BRCA 2 mutation, att artiklarna 

handlade om hur effektivt MRT upptäckte bröstcancer hos dessa kvinnor och om MRT kunde 

ersätta mammografi i diagnostik av bröstcancer hos kvinnor som bar på BRCA mutation. Andra 

inklusionskriterier var att artiklarna var skrivna på engelska, vetenskapligt granskade samt inte 

äldre än fem år. Exklusionskriterier för studien var män, studier som var äldre än fem år samt 

skrivna på andra språk än engelska. Eftersom studien var inriktad på kvinnliga patienter som bär 

på BRCA1/BRCA2 mutation med ökad risk för bröstcancer, exkluderades alla andra sjukliga 

förändringar och andra sorters cancer som förekommer i bröstområdet.  
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Plan och genomförande av litteratursökning 

Litteratursökningen av de vetenskapliga artiklarna gjordes i databaserna CINAHL och PubMed. 

Sökningen i PubMed gjordes med Medical Subject Headings (MeSH) termer. MeSH är en 

ämnesordlista som används i databasen PubMed för att hitta utvalda sökord som beskriver 

innehållet i ett dokument (Friberg, 2006, s.56). Ämnessökorden som användes var Genes BRCA1, 

Genes BRCA2, Magnetic Resonance Imaging, BRCA1 Protein, BRCA2 Protein, BRCA, 

Mammography, Breast neoplasms. Vid sökning i PubMed användes även fri text som Familial 

risk, Breast cancer och High risk för att kunna finna fler relevanta studier. I och med att 

litteratursökningen gjordes vid flera olika tillfällen under en period, blev antalet träffar för ordet 

Magnetic Resonance Imaging olika, vilket berodde på att antalet artiklar ändrades. Sökningar i 

CINAHL gjordes med hjälp av ämnesordslistan CINAHL Headings och sökorden som användes 

var BRCA, Magnetic Resonance Imaging och Breast neoplasms. De booleska sökoperatorerna 

OR, AND och NOT används för att koppla ihop söktermer och på det sättet avgränsa sökningen 

till relevant litteratur (Willman et al., 2011, s.72-73; Friberg, 2006, s. 59-60). Vi valde att 

kombinera våra sökord med OR och AND.  

Insamling av studier 

Sökningen i PubMed gav totalt 226 träffar och efter att vi läst abstrakt och rubriker av dessa 

artiklar fann vi 13 artiklar som motsvarade vårt syfte och våra frågeställningar. En 

sammanställning av sökningarna finns i tabell 1. Sökningarna i CINAHL bidrog inte till några nya 

relevanta resultat och därför valde vi att inte redovisa sökningarna i tabellen.  

Tabell 1: Sammanställning av litteratursökningen i PubMed: 2012 10 10 – 2012 10 31 

Sökkriterier: English, Kvinnor, år: De senaste 5 åren 

Söknr. *) Söktermer Antal. ref. Antal utvalda 

artiklar 

1 MeSH Genes BRCA1 1204  

2 MeSH Genes BRCA2 948  
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Söknr. *) Söktermer Antal. ref. Antal utvalda 

artiklar 

3  (1) OR (2) 1 277  

4 MeSH Magnetic Resonance Imaging 49 514  

5  (3) AND (4) 47 7 

6 MeSH BRCA1 Protein 743  

7 MeSH BRCA2 Protein 478  

8 MeSH Magnetic Resonance Imaging 49 823  

9  (6) OR (7) 855  

10  (8) AND (9) 11 1  

11 FT BRCA 652  

12 MeSH Magnetic Resonance Imaging 50 013  

13  (11) AND (12) 30 1 

14 MeSH Breast neoplasms 39 279  

15 FT Mammography 4405  

16 FT High risk 70 706  

17  (12) AND (14) AND (15) AND 

(16) 

102 3  

18 FT Familial risk 23 796  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=38
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=12
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=39
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Söknr. *) Söktermer Antal. ref. Antal utvalda 

artiklar 

19  (12) AND (14) AND (15) AND 

(18) 

36 1 

*) MeSH = Medical Subject Heading  

FT = Fri text 

Tolka och analysera studiernas kvalitet 

De 13 studier som uppfyllde våra inklusionskriterier och som motsvarade vårt syfte och våra 

frågeställningar granskades med hjälp av granskningsprotokoll för kvantitativa studier och 

metaanalyser, bilaga1 och bilaga 2. På så sätt kunde vi rangordna studierna och utesluta de som 

var av låg kvalitet. Protokollens innehåll har utformats för att passa litteraturöversikten. Genom att 

tilldela ett (1) poäng för varje positivt svar kunde vi ta ställning till och värdera studiernas kvalitet 

som hög, medel eller låg. I tabell 2 redovisas poängen i procenttal av den totala poängsumman 

(Willman et al., 2011, s. 108). Det visade sig att 12 studier hade hög kvalitet och en hade 

medelhög. Ingen studie hade låg kvalitet. Resultatet av kvalitetsgranskningen finns redovisat i 

tabell 3 och 4. 

 

Tabell 2. Sammanställning av artiklarnas metodiska kvalitet (William, Stoltz & Bahtsevani, 2011, 

s. 96) 

 
Gradering Procent Antal 

Hög 80-100 % 12 

Medel 70-79% 1 

Låg < 70 % 0 
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Tabell 3. Protokoll för sortering och kvalitetsgradering av funna artiklar (Willman et al., 2011, s. 

94). 

Författare, 

År, Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Syfte Huvudfynd Metodisk 

Kvalitet 

Boetes 

(2011) 

Nederländer

na 

Metaanalys  3 681 i totalt  

5 studier. 

Att visa värdet av 

screening med enbart 

MRT eller enbart 

mammografi samt i 

kombination. 

Kombination av 

MRT och 

mammografi gav 

högst sensitivitet. 

 

Medelhög 

Gilbert et al. 

(2009) 

Storbritannie

n 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

observations

studie 

732 totalt 

 

Att granska hur små 

tumörer som kan 

upptäckas med MRT 

och mammografi. 

Ingen signifikant 

skillnad hittades på 

storleken av 

tumörer. 

Hög 

Hagen et al. 

(2007)  

Norge 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

observations

studie 

491 totalt 

445 BRCA1 

46 BRCA2 

Att jämföra 

sensitiviteten mellan 

mammografi och MRT 

MRT har hög 

sensitivitet för att 

påvisa bröstcancer 

hos kvinnor med 

BRCA mutation. 

Hög 

Kiely et al. 

(2010)  

Australien  

Kvantitativ, 

retrospektiv, 

observations

-studie. 

82 totalt 

40 BRCA1 

42 BRCA2 

Att underlätta och 

planera framtida MRT 

screening för kvinnor 

med hög risk att 

utveckla bröstcancer 

MRT behövde i 

vissa fall 

kompletteras med 

mammografi 

Hög 

Kuhl et al. 

(2010)  

Tyskland 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

observations

studie 

687 totalt 

53 BRCA1 

12 BRCA2 

Att visa sensitivitet och 

specificitet för 

mammografi, ultraljud 

och MRT, enbart eller i 

kombination. 

MRT har högst 

sensitivitet. Ingen 

signifikant ökning i 

kombination med 

mammografi. 

Hög 

Passaperuma 

et al. (2012)  

Storbritan-

nien 

Kvantitativ, 

retrospektiv, 

observations

studie. 

496 totalt 

267 BRCA1 

229 BRCA2 

Att visa resultatet vid 

användning av MRT 

vid BRCA mutation. 

 

MRT upptäcker 

cancerfall hos 

kvinnor från 30 år. 

Ett alternativ till 

profylaktisk 

mastektomi. 

Hög 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gilbert%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19703879
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Författare, 

År, Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Syfte Huvudfynd Metodisk 

Kvalitet 

Rijnsburger 

et al. (2010) 

Nederlän-

derna 

Kvantitativ, 

Prospektiv, 

observations

-studie. 

2 275 totalt  

422 BRCA1 

172 BRCA2  

Att utvärdera effekten 

av screening i fyra 

olika riskgrupper med 

fokus på skillnader i 

BRCA1 och BRCA2 

samt utvärdera 

överlevnaden.   

Sämre resultat i 

BRCA1. MRT är 

överlägsen 

mammografi. 

Hög 

Sardanelli et 

al. (2011) 

Italien 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

observations

studie. 

501 totalt 

184 BRCA1 

146 BRCA2 

Att jämföra MRT, 

mammografi, ultraljud 

och palpation vid 

diagnostik av 

bröstcancer hos 

kvinnor i hög risk. 

MRT hade högst 

sensitivitet. Vid 

negativ MRI kan 

mammografi 

undvikas upp till 35 

år års ålder. 

Hög 

Saunders et 

al. (2009) 

Australien 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

observations

studie. 

72 Totalt 

7 BRCA1 

5 BRCA2 

Att avgöra 

sensitiviteten för MRT, 

mammografi, ultraljud 

och palpation vid 

screening av kvinnor i 

hög risk.  

MRT upptäcker fler 

förändringar än 

mammografi hos 

kvinnor i hög risk att 

utveckla bröstcancer. 

Hög 

Shah et al. 

(2009)  

USA 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

observations

studie. 

93 totalt 

51 BRCA1 

41 BRCA2 

Att undersöka effekten 

vid kombination av 

MRT och ovariektomi 

för att minska 

bröstcancer hos BRCA 

bärare. 

Flest bröstcancerfall 

upptäcktes med 

mammografi. 

Hög 

Warner, Hill 

et al. (2011)  

Canada 

 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

fall- 

kontroll, 

observations

studie. 

1275 totalt 

Fallgrupp:     

240 BRCA1  

205 BRCA2  

Kontrollgrupp: 

539 BRCA1  

283 BRCA2  

Att undersöka om 

MRT har högre 

sensitivitet än 

mammografi och om 

det i så fall kan minska 

dödligheten hos 

kvinnor med BRCA 

mutation. 

MRT påvisade fler 

fall av DCIS och 

cancer i tidigt 

stadium jämfört med 

mammografi. 

Hög 

 

file:///C:/pubmed%3fterm=Rijnsburger%20AJ%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21079137
file:///C:/pubmed%3fterm=Rijnsburger%20AJ%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21079137
http://jco.ascopubs.org/search?author1=Ellen+Warner&sortspec=date&submit=Submit
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Författare, 

År, Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Syfte Huvudfynd Metodisk 

Kvalitet 

Warner et al. 

(2011)  

Canada 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

observations

studie. 

614 totalt 

92 BRCA1 

104 BRCA2 

Att undersöka hur bra 

MRT, mammografi, 

ultraljud och palpation 

är för att påvisa 

bröstcancer hos 

kvinnor i hög risk. 

Resultatet visade att 

MRT hade högst 

sensitivitet men trots 

det inte kunde påvisa 

alla cancerfall. 

Hög 

Weinstein et 

al. 

(2009) 

USA 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

observations

studie. 

609 totalt 

27 BRCA1 

17 BRCA2 

Att jämföra MRT, 

mammografi och 

ultraljud vid diagnostik 

av bröstcancer. 

 

Kombination av MRI 

och mammografi 

hade störst 

sensitivitet. 

Hög 

Sammanställning av studier 

Genom att ta ställning till studiernas metodiska kvalitet har vi värderat det vetenskapliga stödet för 

resultaten av våra frågeställningar (Willman et al., 2011, s. 114).  Vi har besvarat våra 

frågeställningar med det vetenskapliga stödet ett (1). Gradering och bedömning av vetenskapligt 

stöd redovisas i tabell 4 och 5. 

Tabell 4. Gradering av vetenskapligt stöd (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s 115) 

Starkt vetenskapligt 

underlag (Grad1) 

Måttligt starkt 

vetenskapligt underlag 

(Grad2) 

Begränsat vetenskapligt 

underlag (Grad3) 

Otillräckligt 

vetenskapligt 

underlag (Grad4) 

Minst två studier med högt 

bevisvärde, eller en 

systematisk övsikt/meta-

analys med högt 

bevisvärde. 

En studie med högt 

bevisvärde och minst två 

studier med måttligt 

bevisvärde. 

En studie med högt 

bevisvärde eller minst två 

studier med måttligt 

bevisvärde. 

En studie med måttligt 

bevisvärde och/eller 

studier med lågt 

bevisvärde. 
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Tabell 5. Översikt över frågeställningar, artiklar och vetenskapligt stöd för vårt resultat. 

Frågeställning och Resultat Vetenskapligt Stöd Referenser som styrker resultatet Metodisk Kvalitet 

Hur effektivt var MRT att 

upptäcka bröstcancer hos 

kvinnor som bär på BRCA1 

eller BRCA2 genmutation? 

MRT var en relativt effektiv 

metod för att upptäcka 

bröstcancer hos kvinnor med 

BRCA mutation. 

1 Boetes (2011) 

Gilbert et al. (2009) 

Hagen et al. (2007) 

Kiely et al. (2010) 

Kuhl et al. (2010)  

Passaperuma et al. (2012) 

Rijnsburger et al. (2010) 

Sardanelli et al. (2011) 

Saunders et al. (2009) 

Warner et al. (2011) 

Warner , Hill et al. (2011) 

Weinstein et al. (2009) 

Medel 

Hög 

Hög 

Hög  

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög  

Hög  

Hög 

Hög 

 

Frågeställning och Resultat Vetenskapligt Stöd Referenser som styrker resultatet Metodisk Kvalitet 

Kan MRT ersätta mammografi 

för diagnostik av bröstcancer 

hos kvinnor med BRCA 

mutation? 

MRT kan inte ersätta 

mammografi. 

1 Gilbert et al. (2009) 

Kiely et al. (2010) 

Passaperuma et  al. (2012) 

Rijnsburger et al. (2010) 

Warner et al. (2011) 

Weinstein et al. (2009) 

Shah et al. (2009) 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög  

Hög 

Hög 

Hög 
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Etiskt övervägande 

Vid sammanställning av denna litteraturöversikt har vi analyserat färdigställda forskningsartiklar. 

Även om vi har haft en begränsad relevant forskning har vi ändå inte valt studier som stödjer våra 

egna utgångspunkter eller åsikter utan har vi ställt oss kritiska vid läsning och skrivning av studien 

vilket enligt Friberg (2006, s. 116) är viktigt att beakta. Litteraturöversikten är gjord av två 

oberoende författare och enligt Willman et al. (2011, s. 93) får granskningen större värde om två 

oberoende gör sina tolkningar av artiklarna. På det sättet minskas risk för misstolkningar av 

studierna.  

Resultat 

Vi har ett starkt vetenskapligt stöd för resultatet av vår första frågeställning. 

MRT var en relativt effektiv metod för att upptäcka bröstcancer hos kvinnor med BRCA 

mutation. 

Studierna visar att MRT kan upptäcka bröstcancer hos kvinnor som är BRCA1 eller BRCA2 

mutationsbärare. Som regel används måtten sensitivitet och specificitet för att jämföra modaliteter 

med varandra. Med sensitivitet menas hur känslig modaliteten är för att identifiera cancerfall 

bland sjuka och specificitet betecknar förmågan av modaliteten att urskilja individer utan cancer 

bland friska. Måtten anges i % där 100 % är det bästa resultatet (Lindskog, 2008, s. 554, 572). 

Studierna pågick i genomsnitt tre till fyra år vilket innebar att kvinnorna hann gå på tre till fyra 

årliga screeningar.  

Passaperuma et al. (2012) visade i sin studie att sensitiviteten för MRT var cirka 80 % medan 

sensitiviteten för mammografi var cirka 15 %. Av alla cancerfall hos BRCA1 mutationsbärare 

detekterades 90 % med MRT och 19 % med mammografi. Av cancerfallen hos BRCA2 

mutationsbärare detekterades 80 % med MRT och 20 % med mammografi. Detta innebär att MRT 

visade bättre resultat för BRCA1 mutationsbärare.  

Kiely et al. (2010) har i sin studie visat att MRT har hög sensitivitet för BRCA1 och BRCA2 

mutationsbärare. Enligt Kiely kunde MRT påvisa alla sju diagnostiserade cancerfall i studien. Två 
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av dem sågs inte med mammografi utan påvisades enbart med MRT. I ett fall krävdes 

komplettering av mammografi för att påvisa mikroförkalkningar och utföra stereotaktisk biopsi.  

Boetes (2011), som av fem stora studier sammanfattat sensitiviteten och specificiteten för 

mammografi och MRT vid screening av kvinnor med hög risk för att utveckla bröstcancer, kunde 

konstatera att MRT spelar en viktig roll med en total sensitivitet på mer än 70 % jämfört med 35 

% för mammografi. Kombinationen av mammografi och MRT gav den högsta sensitiviteten. I alla 

studier visades även att MRT hade lägre specificitet än mammografi. En studie belyste hur bra 

MRT var på att påvisa invasiv duktal cancer (IDC) hos kvinnor med BRCA1 mutation. Vid 

mammografi hade denna förändring tolkats som normal. 

Enligt Saunders et al. (2009) upptäcktes alla förändringar i studien med MRT. Men MRT gav 

också många falskt positiva svar. Trots detta menar Saunders att specificiteten var bättre med 

MRT. Det fanns förändringar som inte påvisades med mammografi utan enbart med MRT men 

alla fall med mikroförkalkningar syntes på mammografin. Studien visade att MRT kan upptäcka 

fler förändringar än mammografi hos kvinnor med hög risk för att utveckla bröstcancer.  

I studien av Gilbert et al. (2009) kunde MRT påvisa mindre tumörer i BRCA1 jämfört med 

mammografi. Medianstorlek var för MRT 17mm och för mammografi 21mm. Men hos BRCA2 

påvisade MRT större tumörer jämfört med mammografi. Medianstorlek var för MRT 12,5mm och 

för mammografi 6mm. MRT visade alltså bättre resultat vid tidig diagnos för BRCA1.  

Hagen et al. (2007) visade i sin studie att MRT hade en sensitivitet på 84 % jämfört med 

mammografi som hade 53 %.  

I studien av Kuhl et al. (2010) visas ingen signifikant ökning av sensitiviteten när MRT 

kombineras med mammografi. MRT visar sig vara bättre för att påvisa både icke invasiv cancer, 

ductal carcinoma in situ (DCIS) och IDC. 

I studien av Sardanelli et al. (2011) upptäcktes 52 cancerfall och av dem var åtta DCIS och 44 var 

invasiv cancer. MRT hade en sensitivitet på 91 % medan mammografi hade 52 %. Specificiteten 

för MRT var sämst av modaliteterna med cirka 97 % och mammografi 99 %. MRT visade högst 

sensitivitet för kvinnor över 50 år. För mammografi gällde motsatsen. Ingen åldersrelaterad 

skillnad sågs i specificitet för MRT. Mammografi var däremot mer specifik när det gällde kvinnor 

över 50 år.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gilbert%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19703879
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Weinstein, Localio, Conant, Rosen, Thomas & Schnall (2009) visade i sin studie att sensitiviteten 

för MRT var lägre vid undersökning av kvinnor med BRCA mutation än för kvinnor som var 

utsatta för andra riskfaktorer.  

I en fall- kontrollstudie av Warner, Hill et al. (2011) visades att MRT kunde påvisa cancer i ett 

tidigt stadium, med en tumörstorlek på mellan sex till tio mm. MRT var särskilt bra att hitta 

tumörer i ett tidigare stadium hos BRCA2 bärare. Tumörerna som hittades med mammografi var 

mer avancerade med en storlek på mellan elva till tjugo mm. En annan studie av Warner et al. 

(2011) visade att MRT var bäst för kvinnor med BRCA1 mutation.  

Studien av Rijnsburger et al. (2010) visar att det kan vara skillnad i sensitiviteten på MRT mellan 

BRCA1 och BRCA2 mutationsbärare. MRT hade högst sensitivitet vid undersökning av BRCA2 

mutationsbärare. Mammografi hade lägre sensitivitet för både BRCA1 och BRCA2 och som lägst 

25 % för BRCA1 mutationsbärare. Specificiteten var hög för båda modaliteterna men något högre 

för mammografi. 

Vi har ett starkt vetenskapligt stöd för resultatet av vår andra frågeställning.  

MRT kan inte ersätta mammografi 

För att motivera att enbart använda MRT vid screening av kvinnor som är BRCA mutationsbärare 

bör MRT kunna diagnostisera minst lika många fall av bröstcancer som mammografi eller 

modaliteterna tillsammans. I många av studierna har MRT visat sig vara otillräcklig för att säkert 

utesluta bröstcancer. 

Passaperuma et al. (2012) visade att mammografi, trots sin mycket låga sensitivitet, kunde påvisa 

två fall av cancer som inte sågs med hjälp av MRT. Båda var DCIS varav den ena bestod av 

mikroförkalkning. Mammografi krävdes också i en studie av Kiely et al. (2010) för att påvisa 

mikroförkalkningar och sedan diagnosticera DCIS genom stereotaktisk biopsi.  

Gilbert et al. (2009) visade i sin studie att mammografi kunde upptäcka mindre tumörer hos 

BRCA2 mutationsbärare än MRT kunde, vilket innebär att mammografi i den studien kunde ställa 

tidigare diagnos. I studien av Shah et al. (2009) upptäcktes 11 cancer bland 93 kvinnor. Det var 

nio IDC och två DCIS. Av dessa cancerfall upptäcktes sex med MRT och sju med mammografi. 

Två av kvinnorna drabbades av intervall bröstcancer. Båda kvinnorna som fick intervall cancer 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gilbert%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19703879
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hade känt tumörerna själva. En av dem hade känt tumören åtta månader efter undersökning med 

MRT och mammografi och tumören uppskattades till en storlek på tre centimeter. Den andra 

kvinnan hade känt tumören fyra månader efter att hon genomgått MRT och mammografi. Det 

rörde sig om en höggradig IDC intervall cancer på cirka två centimeter. 

Alla studier utförde screening en gång per år men i flera av studierna upptäcktes cancer mellan de 

årliga screeningperioderna, så kallad intervall-cancer (Passaperuma et al., 2012); (Hagen et al., 

2007); (Shah et al., 2009) och (Sardanelli et al., 2011).  

I studien av Weinstein et al. (2009) diagnostiserades två kvinnor med BRCA1 mutation med IDC 

och två kvinnor med BRCA2 mutation med DCIS. Mammografi kunde påvisa alla fyra tumörer 

medan MRT endast hittade en IDC som var 1,5 mm stor. 

Warner et al. (2011) visade i sitt resultat att MRT inte kunde påvisa alla cancerfall hos kvinnorna 

med BRCA2 mutation. I några fall var det endast mammografi som detekterade tumörerna, vilka 

sågs som förkalkningar i bilden. Totalt upptäcktes 24 cancerfall hos BRCA1 mutationsbärare i en 

studie av Rijnsburger et al. (2010). Av dessa missade MRT att påvisa 13 stycken. 13 cancerfall 

påvisades hos BRCA2 mutationsbärare och av dessa kunde MRT inte påvisa åtta. Mammografi 

visade trots detta lägre sensitivitet än MRT. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien är genomförd som en systematisk litteraturöversikt vilket innebär att vetenskaplig 

litteratur samlats in, granskats och sammanställts. På så sätt har vi sökt vetenskapligt stöd i 

litteraturen för att besvara våra frågeställningar. Vi använde oss av sex av Goodmans sju steg för 

att kunna bedöma och finna vetenskaplig litteratur. Litteratursökningarna gjordes i databaserna 

CINAHL och PubMed.  

Genom inklusionskriterierna och att noggrant läsa artiklarnas rubriker och abstrakt har vi kunnat 

hitta relevanta studier med väsentlig information för att besvara våra frågeställningar. Detta ger 

litteraturöversikten validitet vilket innebär att vi undersökt det vi avsåg att undersöka (Thurén, 

2007, s. 26). Vi begränsade oss inte till att använda enbart kvantitativa eller kvalitativa studier i 
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analysen. Trots detta resulterade litteratursökningen endast i kvantitativa studier. I en kvantitativ 

forskningsmetod har en forskare enligt Willman et al. (2011, s. 181) lätt att mäta mängd och 

storlek vilket bidrar till litteraturöversiktens reliabilitet. Något annat som bidrar till reliabiliteten är 

det faktum att nio av våra 13 studier var prospektiva vilket är en undersökningsmetod som anses 

ha större tillförlitlighet än retrospektiva studier (Willman et al., 2011, s. 96). 

Eftersom MRT är på snabb frammarsch inom bröstdiagnostik ville vi begränsa tiden till de senaste 

fem åren för att få det senaste kunskapsläget/ny forskning inom området. För att öka antalet 

sökresultat hade vi kunna ta bort eller ta ställning till ett längre tidsintervall som artiklarna var 

publicerade under. 

Det svåraste med litteraturöversikten var att sökningarna i CINAHL med söktermerna Genes 

BRCA1 och Genes BRCA2 gav bara sökalternativet BRCA. Det var tidskrävande att gå genom 

artiklarna för att veta om de motsvarade vårt syfte och våra frågeställningar. Många av artiklarna 

handlade även om områden som vi inte var intresserade av att studera, bland annat andra 

riskgrupper, cancerfall och profylaktiska åtgärder för att förebygga cancer. Andra svårigheter var 

att artiklarna var svårlästa och svårtolkade, vilket gjorde det besvärligt att fånga upp kärnan i 

resultatet som motsvarade våra frågeställningar. 

Vi tycker det var en fördel att vara två författare eftersom vi då kunde analysera artiklarna 

oberoende av varandra för att sedan diskutera, bearbeta och sammanställa artiklarnas innehåll 

tillsammans.  

De tolv kvantitativa artiklarna som ingick i litteraturöversikten granskades med hjälp av ett 

protokoll för att bedöma kvaliteten av kvantitativa studier, bilaga 1. Vi använde oss av tio punkter 

bland punkterna i protokollet: kriterier för inkludering/ exkludering, adekvat statistisk metod, 

etiskt resonemang, representativt urval, hur tillförlitligt resultatet var, om bortfallsanalysen och 

bortfallsstorleken var beskrivna, om instrumenten var valida, om instrumenten var reliabla och om 

resultatet var generaliserbart. För kvalitetgranskning av metaanalysen använde vi ett särskilt 

protokoll som är avsett för kvalitetsbedömning av systematiska översikter och metaanalyser, 

bilaga 2.  

Vid sammanställningen av resultatet valde vi att avrunda decimaltal till heltal vid redovisning av 

modaliteternas sensitivitet och specificitet. Detta för att det ska vara lättare att läsa. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien vara att undersöka kunskapsläget om MRT är en effektiv metod för 

tidig diagnostik av bröstcancer hos kvinnor med BRCA1 och BRCA2 mutation. Våra 

frågeställningar var: Hur effektiv är MRT att upptäcka bröstcancer hos kvinnor som bär på 

BRCA1 eller BRCA2 genmutation? Kan MRT ersätta mammografi för diagnostik av bröstcancer 

hos kvinnor med BRCA mutation? 

MRT var en relativt effektiv metod för att upptäcka bröstcancer hos kvinnor med BRCA 

mutation. 

Litteraturöversiktens resultat pekar på att MRT har hög sensitivitet för att upptäcka bröstcancer 

hos kvinnor med BRCA mutation, vilket också styrks av Heil et al. (2012). Men bland annat 

Kriege et al. (2004) visar i en studie ett relativt lågt sensitivitetsvärde för MRT, vilket enligt Price 

(2012, s. 125-126) kan bero på bristande erfarenhet hos de radiologer som granskat bilderna. För 

att optimera sensitiviteten krävs att den granskande radiologen fått tillräcklig träning och har stor 

erfarenhet. Ingen påtaglig skillnad hittades i sensitiviteten på MRT mellan BRCA1 och BRCA2 

mutationsbärare. MRT visade, i förhållande till övriga modaliteter, en ganska låg specificitet. Det 

innebär att många falskt positiva svar gavs. I en studie av Granader et al. (2008) visades att de 

falskt positiva svaren för MRT uppgick till 10 % av de återkallade fallen och för mammografi var 

siffran 5 %. Genom komplettering med mammografi kunde onödiga biopsier undvikas eftersom de 

flesta studier visade att mammografi har högre specificitet. Om enbart MRT används finns risk att 

många omotiverade biopsier utförs vilket leder till att kvinnor utsätts för fysiskt och psykiskt 

påfrestande situationer (Price 2012, s. 121). 

Andra nackdelar med MRT är de kontraindikationer som finns. Vissa kvinnor är förhindrade att 

genomgå undersökning på grund av klaustrofobi, överkänslighet mot gadolinium, ferromagnetiska 

implantat som exempelvis pacemaker eller på grund av att kvinnorna har dålig njurfunktion (Berg 

et al., 2010). 

MRT kan inte ersätta mammografi 

I litteraturstudiens resultat framkom att MRT påvisade DCIS med sämre framgång än 

mammografi. DCIS är svårt att påvisa med MRT därför att det enligt Mun, Shin, Kim, Cha & Kim 

(2013) i cirka 69 % av fallen endast utgörs av mikroförkalkningar. Trots tillförsel av 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mun%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23177096
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shin%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23177096
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23177096
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cha%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23177096
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kim%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23177096
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kontrastmedel syns inte mikroförkalkningarna med MRT utan endast med hjälp av mammografi 

(Price, 2012, s. 126). Det finns fler studier som menar att MRT visar en stor brist här. Veltman et 

al. (2008) belyste i sin studie hur MRT missade alla cancerfall med DCIS. Detta har också Zuiani, 

Francescutti, Londero, Zunnui, & Bazzocchi (2002) tagit upp och skriver att MRTs sensitivitet för 

DCIS är lägre än för invasiv cancer, särskilt när det gäller små låggradiga DCIS. Enligt Heil et al. 

(2012) visade MRT ett falskt negativt resultat då ett cancerfall missades som hade kunnat 

diagnostisera två år tidigare hos en kvinna som var BRCA2 bärare. Lalonde, David & Trop (2005) 

skriver att det fortfarande är omtvistat huruvida MRT är en användbar metod vid diagnos av 

DCIS. De menar att vissa DCIS förkalkas samt är svåra att se med MRT och påpekar att det är 

viktigt att upptäcka och behandla DCIS i tid eftersom 30 % till 50 % av alla DCIS utvecklas till 

IDC.  

Idag rekommenderas kvinnor med BRCA mutation att genomgå årlig screening med mammografi, 

ultraljud och MRT från 25-80 års ålder (Cancercentrum norr, 2009; Dallessio, 2008). 

Målsättningen är att screening ska leda till en tidig diagnos av eventuell bröstcancer. MRT har 

dubbelt så hög sensitivitet i diagnostik av DCIS jämfört med mammografi men en del av 

låggradiga DCIS kan bara ses med mammografi. Detta innebär att den högsta sensitiviteten i 

diagnostik av DCIS uppnås om MRT kombineras med mammografi och det är det som i allmänhet 

rekommenderas vid kontroller av kvinnor med hög risk (Price, 2012, s. 126).  

I litteraturöversiktens resultat ses hur ett antal kvinnor utvecklat bröstcancer mellan den årliga 

screeningen, intervallcancer, något som även Komenaka et al. (2004) påvisade i sin studie där 

nästan hälften av deltagarna med BRCA mutation utvecklade intervallcancer. Det har visat sig att 

bärare av BRCA1 mutation, som har den största risken att utveckla bröstcancer under sin livstid, 

även har den högsta tumörtillväxthastigheten (Regionalt cancercentrum Norr, 2009). Enligt Price 

(2012, s. 126) kan tumörer hos BRCA1 mutationsbärare anta en avsevärd storlek under ett års tid. 

Samtidigt är det också hos BRCA1 mutationsbärare som det finns störst risk att drabbas av 

strålningsinducerad bröstcancer på grund av strålning i unga år. I en studie av Andrieu et al. 

(2006) undersöktes om BRCA mutationsbärare var känsligare för att utveckla strålningsinducerad 

bröstcancer och resultatet visade att det föreligger en stor risk för dessa kvinnor, särskilt om de 

utsatts för strålning mot bröstområdet före 20 års ålder. Dessa faktorer kan ifrågasätta huruvida det 

är lämpligt att undersökas med mammografi redan från 25 års ålder och om det verkligen är 

tillräckligt med screening endast en gång per år.  
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I studien av Le Petross et al. (2011) undersöktes screeningseffekten av att omväxlande använda 

MRT och mammografi var 6:e månad för screening av kvinnor som bär på BRCA mutation. Det 

framkom då att fler prospektiva studier behövs för att utvärdera screeningens effekt (Le-Petross et 

al. 2011).  

Även om mammografi i många fall visat sig betydelsefull som komplement till MRT kan det 

finnas situationer när mammografins nödvändighet och begränsningar bör diskuteras. I 

litteraturöversikten påvisades endast några få fall av bröstcancer hos kvinnor under 30 år och de 

flesta av dem påvisades inte med mammografi. Enligt Price (2012, s. 122) kan detta bero på den 

höga bröstdensiteten som framförallt yngre kvinnors har. Komenaka et al. (2004) skriver att 

mammografi har mycket lägre sensitivitet hos unga kvinnor på grund av att de som regel har mer 

bindväv och körtlar i brösten, vilket försämrar möjligheten att urskilja förändringar i 

mammogram. Eftersom mammografi visat sig vara bäst för kvinnor med fettomvandlade bröst, 

över 50 år, skulle MRT göra mest nytta för yngre kvinnor där mammografi visat de största 

bristerna. 
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Slutsats 

Litteraturöversiktens resultat visar att MRT är en relativt effektiv metod för att påvisa bröstcancer 

hos BRCA mutationsbärare men medför en del falskt positiva svar. MRT kan inte ersätta 

mammografi eftersom cancer som uppträder som mikroförkalkningar endast kan ses med 

mammografi. 

Efter att ha gjort den här litteraturöversikten anser vi att mer forskning behövs för att i framtiden 

utveckla och förbättra möjligheten att ställa tidig diagnos av bröstcancer hos kvinnor med BRCA 

mutation. Det förekom cancerfall mellan de årliga screeningarna vilket tyder på att mer forskning 

behövs för att utvärdera resultaten av dagens screeningsrutiner eller om det är nödvändigt att 

utsätta unga kvinnor med BRCA mutation för joniserande strålning när cancerfall påvisas bättre i 

denna grupp med MRT. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, RCT & CCT (Willman et al., 

2011, s. 173-174). 

Forskningsmetod □RCT □CCT (ej randomiserad) 

□ Multicenter, antal center………………………………………... 

□ Kontrollgrupp/er………………………………………………... 

Patientkarakteristiska Antal……………………………………………………………...... 

Ålder……………………………………………………………….. 

Man/ kvinna………………………………………………………... 

 

Kriterier för inkludering/ exkludering 

Adekvat inkludering/ exkludering □Ja □Nej 

 

Intervention……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Vad avsåg studien att studera?  

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Urvalsförfarandet beskrivet? □Ja □Nej 

Representativt urval?  □Ja □Nej 

Randomiseringsförfarandet? □Ja □Nej □Vet ej 

Likvärdiga grupper?  □Ja □Nej □Vet ej 

Analyserade i den grupp som de □Ja □Nej □Vet ej 
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Randomiserades till? 

Blindning av patienter  □Ja □Nej □Vet ej 

Blindning av vårdare  □Ja □Nej □Vet ej 

Blindning av forskare  □Ja □Nej □Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven? □Ja □Nej 

Bortfallsstorleken beskriven? □Ja □Nej 

Adekvat statistik metod?  □Ja □Nej 

Etiskt resonemang?  □Ja □Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? □Ja □Nej 

Är instrumenten valida?  □Ja □Nej 

Är instrumenten reliabla?  □Ja □Nej 

Är resultatet generaliserbart? □Ja □Nej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten, hur beräknades effekten?,NNT, konfidensintervall, statisk 

signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

……………………………………………….............. 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

Sammanfattade bedömning av kvalitet 

□ Hög        □ Medel        □ Låg 

Kommentar 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

Granskare sign: .............................................. 
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Bilaga 2 

Protokoll för kvalitetsbedömning (Willman et al., 2011, s. 171-172). 

 

 

EXMPEL PÅ PROTOKOLL PÅ KVALITETSBEDÖMNING AV SYSTEMATISKA 

ÖVERSIKTER OCH METAANALYS 

 

Utgår studien från en väldefinierad 

frågeställning? 
□Ja □Nej □Vet ej 

 

Överstämmelser studiens fokus med egna inkluderingskriterier avseende: 

 

Urval, ”korrekt” fokus? □Ja □Nej □Vet ej 

Vårdsituation, ”korrekt” fokus? □Ja □Nej □Vet ej 

Resultat, ”korrekt” fokus? □Ja □Nej □Vet ej 

 

Finns redovisning av relevanta inkluderingskriterier i studien avseende: 

 

Ingår ”rätt” sorts studier för 

användarmålet? 

□Ja □Nej □Vet ej 

Var sökningen rigoröst utförd? □Ja □Nej □Vet ej 

Är inkluderade studier kvalitetsvärderade?  □Ja □Nej □Vet ej 

Är studiens inkludering, sökning, 

kvalitetsgranskning reproducerbar? 
□Ja □Nej □Vet ej 

Var resultaten liknande i de inkluderade 

studierna? 
□Ja □Nej □Vet ej 

Är resultaten från samtliga inkluderade 

studier klart och tydligt redovisade? 
□Ja □Nej □Vet ej 

Är förekommande variationer i resultatet 

diskuterade? 
□Ja □Nej □Vet ej 

 

Övergripande resultat från studien (signifikans, NNT, odd ratio, m.m.): 
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………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Finns precisa resultat redovisade i studien (konfidensintervall)? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sammanfattade bedömning av kvalitet 

□ Hög  □ Medel  □ Låg                   

 

 

Kommentar …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Granskare sign: …………………………………… 

 

 

 

 

 

 


