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                 Mammografi av kvinnor med funktionsnedsättning – 

vad upplever de som hinder?                                   

 En litteraturöversikt 

Veronica Horvath                                                                                                                  

Sofia Nilsson 

Institution för Hälsovetenskap  

Luleå Tekniska Universitet 

 

Abstrakt                                                                                                          

Introduktion/bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige.  

För att upptäcka cancern i tidigt skede och på så sätt öka chansen till en god prognos erbjuds 

alla kvinnor mellan 40-74 år screeningkontroller för bröstcancer. Dock visar Socialstyrelsens 

rapport, Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, från 2013, att 

kvinnor med funktionsnedsättning som vårdas enligt Lag om stöd och service, LSS (SFS 

1993:387), och har bröstcancer löper en mer än fördubblad risk att dö till följd av sin 

sjukdom. Detta kan enligt Socialstyrelsen bero på att dessa kvinnor inte deltar i lika stor 

utsträckning i screeningverksamheten.                                                                                                                               

Syfte: Att beskriva vad kvinnor med funktionsnedsättning ser som hinder inför och vid 

mammografiundersökningar, för att få större förståelse för hur röntgensjuksköterskan kan 

underlätta för dessa kvinnor .                                                                                                                                      

Metod: Studien har genomförts som en allmän litteraturöversikt.                                                                                                                                

Resultat: Resultatet visade att kvinnor med funktionsnedsättning upplevde flera hinder inför 

eller vid en mammografiundersökning såsom bristande information om varför 

screeningverksamheten finns, smärtan vid en undersökning, röntgensjuksköterskans attityd 

och bristande kommunikation.                                                                                                                      

Slutsats: Studien kan användas för att bättre förstå de hinder kvinnor med 

funktionsnedsättning upplever vid en mammografiundersökning. Den belyser hur viktig 

röntgensjuksköterskans roll som informationskälla och stöd är och vikten av individuellt 

anpassad vård. 

Nyckelord: funktionsnedsättning, mammografi, screening, bröstcancer, hinder. 
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Mammography of disabled women- what do they considered        

as barriers? 

A literature overview 

Veronica Horvath                                                                                                                  

Sofia Nilsson 

Institution for health science                                                                                                   

Luleå University of Technology 

 

Abstract                                                                                                       
Introduction/background: Breast cancer is the most common cancer in woman in Sweden. 

To discover it at an early stage and increase the possibilities of a good prognosis, woman of 

ages 40-74 years are offered a regular screening for breast cancer. Despite this, a report of the 

Board of National Healt and Welfare from 2013, shows that women under the care of the Law 

for the Disabled, LSS (SFS 1993:387), who has breast cancer, has a doubled risk of mortality 

due to the disease. This can, according to Socialstyrelsen be an indication that these women 

do not participate in cancerscreening in the same extent as non-disabled women.         

Purpose: To identify what disabled women consider as barriers to attend mammography, to 

get a better understanding of what the radiographer can do to help.                                   

Method: The method is a litterature overview.                                                                      

Result: The result indicate that disabled women experienced multiple barriers to attend 

mammography, such as lack of information about the purpose of the examination, the pain 

associated with it and the radiographers’ attitude and lack of communication abilities. 

Conclusion: This study can help to better understand the barriers disabled women experience 

before and during a mammography. It highlights the importance of the radiographer as a 

source of information and support, and to care for the women as individuals. 

Keywords: disabled, mammography, screening, breast cancer, barrier. 
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I Sverige erbjuds alla kvinnor i åldern 40-74 år en frivillig regelbunden röntgenundersökning 

av brösten för att upptäcka eventuell cancer. Undersökningar utförs var 18-24 månad, enligt 

Socialstyrelsens riktlinjer, för att öka chansen att finna cancern i ett tidigt skede 

(Cancerfonden, 2015). Enligt Socialstyrelsen (u.å.) sänker screeningverksamheten 

dödligheten med 16-25 %.  En artikel skriven av The Swedish Organised Service Screening 

Evaluation Group (2006) visar på en minskning på så mycket som 40-45% hos deltagare. 

Det finns evidensbaserade fördelar med att erbjuda en stor grupp kvinnor mammografi i syfte 

att upptäcka cancer men det finns vissa begränsningar också. Några av begränsningarna är att 

inte alla former av cancertumörer syns på röntgenbilder, speciellt vanligt är detta hos yngre 

kvinnor med tät bröstvävnad. En del kvinnor tycker att undersökningen och bildtagning är 

obehaglig, att den gör ont rent fysiskt men även kan vara påfrestande psykiskt. Ibland syns 

förändringar i bröstet som utreds vidare med fler undersökningar. Dessa förändringar är i 

många fall inte cancer och undersökningarna kan skapa en onödig oro hos kvinnan och vara 

psykiskt påfrestande. Socialstyrelsen analyserar och utvärderar screening på återkommande 

basis och dess rekommendation är att den ska fortsätta i sin nuvarande utformning. Så ser 

rekommendationen ut i de flesta västerländska länder där mammografiscreening är införd 

(Cancerfonden, 2015). 

Socialstyrelsen (u.å.) påpekar både positiva och negativa aspekter med verksamheten. En av 

de negativa är innehållet i den information som skickas ut till vårdtagarna. Det pågår ett 

nationellt arbete för att skapa en inbjudan och information som skall användas av alla 

kommuner och landsting (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015).  

Invånare i Sverige skall enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (SFS 1982:763, 2§) erbjudas 

lika vård på lika villkor. Detta är en av grundstenarna inom svensk sjukvård och regleras i 

lag. Under § 2a, där kraven på sjukvården specificeras, nämns särskilt att vården ska vara 

lättillgänglig och tillgodose patientens behov av trygghet och kontinuitet. 

Samtidigt framkommer det i Socialstyrelsens rapport, Tillståndet och utvecklingen inom 

hälso- och sjukvård och socialtjänst, från 2013, att kvinnor med funktionsnedsättning som 

vårdas enligt Lag om stöd och service, LSS (SFS 1993:387), och har bröstcancer löper en mer 

än fördubblad risk att dö till följd av sin sjukdom. En studie av Roetzheim och Chirikos 

(2000) visar på att kvinnor med funktionsnedsättning får sin diagnos i ett senare skede och 

har en högre dödlighet. Också enligt Socialstyrelsens rapport (2013) kan det bero på att denna 
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grupp diagnostiseras i ett senare skede. Normalt påvisas cancer i tidigt skede vid 

mammografiscreening. Kvinnor som vårdas enligt LSS får sin cancerdiagnos oftare i 

avancerat skede och med sämre prognos som följd. Vid dessa stadier är bröstcancern över 

fem centimeter, och har hunnit sprida sig till lymfkörtlar eller andra inre organ (Nystrand, 

2014).  

Med funktionsnedsättning avser Socialstyrelsen (u.å) en nedsättning av psykisk, fysisk eller 

intellektuell funktionsförmåga. Denna nedsättning kan ha uppkommit genom förvärvad skada 

eller vara medfödd. Medfödda funktionsnedsättningar kan innefatta 

kommunikationssvårigheter och exempel på detta är: CP-skador (cerebral pares), Downs 

syndrom, autism eller ADHD/DAMP. Förvärvade hjärnskador uppstår genom trauma och 

sjukdom. Vid båda dessa funktionsnedsättningar kan personerna ha kognitiva problem med 

varsebildning, koncentration, uppmärksamhet, socialt samspel och verbal kommunikation 

(Carlsson, 2009, s. 506-507). Personer med funktionsnedsättning kan uppleva begränsningar i 

sitt liv på grund av sin nedsättning, detta definieras som ett funktionshinder 

(Socialstyrelsen,u.å). 

LSS är en rättighetslag som i sin utformning ska garantera att personer med 

funktionsnedsättningar får den hjälp och det stöd de behöver, men också rätt till samma 

service och sjukvård som personer utan funktionsnedsättning. Målet är att den enskilde har 

samma möjligheter att leva ett liv som andra. 

HSL (SFS 1982:763) betonar vikten av att patienter ges möjligheter att vara delaktiga i beslut 

som rör den egna hälsan samt att patienter ges möjlighet att uttrycka sin egen vilja. Enligt 

lagen har sjukvårdspersonal skyldighet att ge förutsättningar för patientdelaktighet i vården. 

För att kunna skapa patientdelaktighet i vården är information en viktig del. Information kan 

både vara skriftlig och muntlig och den kan förstärkas eller undermineras, beroende på hur 

den framförs och vad som sägs. Information måste vara anpassad till den situation som 

patienten befinner sig i och informationen bör utgå från vad patienten redan vet. Det krävs en 

dialog för att informationsutbytet ska bli optimalt, för det är först då som sjuksköterskan vet 

vad patienten behöver och vill veta (Eldh, 2009). 

I en litteraturöversikt av Gowland (2011) framkommer det att det finns två viktiga faktorer 

som bidrar till att funktionshindrade blir nöjda med sin vård. För det första, att de görs 
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delaktiga i diskussionen om och valet av vård och för det andra, att de får information som de 

förstår från vårdpersonal och vårdinstans. 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska (Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor, 2012) finns det beskrivet hur röntgensjuksköterskorna ska arbeta mot 

en patientcentrerad vård och uppmuntra och stödja vårdtagaren att genomföra undersökning 

och behandling. Vidare skrivs det i Yrkesetisk kod för röntgenssjuksköterskor (Örnberg & 

Eklund, 2008) om åtagandet när det gäller att befrämja förebyggande hälsovård, såsom 

screeningverksamhet och mammografi är.  

Syfte                                                                                                                                 

Kvinnor med funktionsnedsättning får oftare sin bröstcancerdiagnos i ett senare skede och 

verkar inte delta i screening för bröstcancer i samma utsträckning som andra kvinnor. Syftet 

med denna allmänna litteraturöversikt var att beskriva vad funktionshindrade kvinnor ser som 

hinder inför och vid mammografiundersökningar, för att få större förståelse för hur 

röntgensjuksköterskan kan underlätta för dessa kvinnor, och utifrån detta skapades 

frågeställningen:   

-Vad upplever kvinnor med funktionsnedsättning som hinder och svårigheter med 

mammografi?                                                                                                                         

Metod                                                                                                                                   

Denna studie genomfördes som en allmän litteraturöversikt. Det är en strukturerad metod för 

att med grund i vetenskaplig litteratur skapa sig en överblick över ett begränsat område eller 

ett problem och sedan göra en beskrivande sammanställning. Det börjar med val av område 

och problemformulering. Sedan söks litteratur inom området, artiklar väljs och 

kvalitetsgranskas (Friberg, 2012, s. 133-138). Författarna valde denna metod då den bäst 

passade deras syfte att skaffa sig en överblick över valt problemområde och sedan göra en 

sammanställning av det de funnit. 

Litteratursökning                                                                                                                       

Inför litteratursökningen genomfördes en pilotsökning för att se om det fanns tillräckligt med 

relevant litteratur. Då nog med litteratur fanns gjordes den egentliga sökningen. De 

bibliografiska referensdatabaser som användes till detta var CINAHL och PubMed, som 

författarna hade fri tillgång till via sitt universitetsbibliotek. CINAHL som är en förkortning 

för Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature innehåller bland annat artiklar 
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från alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter. PubMed är gratisversionen av databasen 

Medline och innehåller över 20 miljoner referenser till artiklar inom bland annat ämnet 

omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s.80-81). Svenska Mesh (Medical Subject 

Headings) användes för att finna den korrekta engelska termen för ordet funktionsnedsättning 

(Willman et al., 2011, s.72). Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska, handla om kvinnor, vara publicerade mellan år 2000-2015, vetenskapligt granskade 

(peer-reviewed) och finnas tillgängliga i fulltext, antingen gratis eller beställningsbara. På 

PubMed lade vi även till att de skulle handla om människor. Med de engelska sökorden 

disabled, breast cancer, mammography, screening, barriers och den booleska sökoperatorn 

AND fann vi våra artiklar. Sökningen gjordes som en fritextsökning, detta innebär att du får 

träff på sökorden i alla de fält som gjorts sökbara i databasen. Du kan få träff på titel, 

författare, ämnesord och abstrakt i sökfältet (Willman et al., 2011, s. 74-75). Båda författarna 

sökte artiklar var för sig, för att sedan jämföra och diskutera sinsemellan vilka artiklar som 

skulle ingå i studien. Urvalet skedde genom att författarna läste alla artiklars abstrakt för att 

sedan välja ut de som verkade kunna svara på frågeställningen för att då läsa hela artikeln. 

Tabell 1 visar litteratursökningens valda sökord, dess kombinationer, antal träffar och antal 

valda artiklar.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning (sökning utförd 2015-11-05)                                                                                            
Söknr  Databas   Söktermer*      Träffar  Valda 

                                                  

1                        CINAHL           disabled*   6879                                                     

2                        CINAHL           mammography*                                                       2694                                        

3                        CINAHL           barriers*                                                        9687                                                  

4 CINAHL     breast cancer*                                                      12179                                                                                                                                             

5                        CINAHL           1 AND 2        27                                         

6 CINAHL           1 AND 2 AND 3                                                           10 6                                          

7                        CINAHL           1 AND 4         40                                              

8  CINAHL         1 AND 3 AND 4          9 1                                                       

9                        PubMed             disabled*    14413                                            

10                      PubMed             mammography*  11842                                            

11                      PubMed     breast cancer*                                                     118234                                                              

12                      PubMed             screening*                                                   1121473                                        

13                      PubMed             barriers*    20177                                             

14                      PubMed             9 AND 10         40                                           

15                      PubMed             9 AND 10 AND 13        16 1                                           

16                      PubMed             9 AND 11        124                                          

17                      PubMed             9 AND 11 AND 12         86                                       

18                      PubMed             9 AND 11 AND 12 AND 13                             22                  1

 

 

*=Fritext 
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Kvalitetsgranskning                                                                                                                

De nio artiklar som författarna gemensamt valde ut kvalitetsgranskades med hjälp av 

Willman et als. (2011, s. 173-176) granskningsprotokoll för kvalitativa och kvantitativa 

artiklar och utifrån om orden, rigorös, pålitlig, trovärdig och tillförlitlig kunde appliceras på 

studier av kvalitativ sort (Willman et al., 2011, s. 106). Fjorton frågor med svarsmöjligheterna 

”ja”, ”nej” och ”vet inte” besvarades. Valda artiklar fick få svar med ”nej” och ”vet inte”, och 

de aktuella orden var applicerbara på de kvalitativa studierna, varför alla anses ha hög 

kvalitet. Författarna valde att granska artiklarna var för sig vilket ger granskningen större 

tyngd enligt Willman et al. (2011, s. 93) och jämförde sedan resultatet. 

 

Etiska aspekter inom forskning                                                                                              

Inom forskning finns det etiska regler att följa. Dessa finns till för att värna alla livsformer och 

försvara människors grundläggande värde och rättigheter. Enligt Belmontrapporten skall 

forskning utföras enligt tre grundläggande principer: respekt för personer, göra gott och 

rättviseprincipen (Kjellström, 2012, s. 70). Samtliga valda artiklar har blivit granskade och 

godkända av etiska kommittéer. 

 

Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=9)                                              

Författare         Studietyp  Deltagare  Metod  Huvudfynd                 Kvalitet 

år/land    

Angus et al.           Kvalitativ  24               Diskussioner                  Tre områden identifierades som                Hög            
(2011) Kanada                                                     i fokusgrupper  hinder för deltagande i screening;                 

                                planerande och deltagande,                                                

     förutfattade meningar om kvinno-                            

                                                             kroppen & pålitlig vård.   

Barr et al. (2008)          Kvalitativ 

USA  

42               Intervjustudie i               Fyra hinder identifierades: 

                   fokusgrupper                  tillgänglighet, tro/kunskap,  

             Hög                              

                                                                social support och bristen på hjälp.  
 

Iezzoni et al.                Kvalitativ  
 

20               Intervjustudie  Kvinnor med rörelsehinder med   
              

             Hög                 
(2010). USA                                          bröstcancer upplever fysiska hinder  

        från diagnos till vård.  

                         
Llewellyn et al.         Kvalitativ  75               Intervjustudie  Tre nyckelord för hinder identifierades;        Hög      
(2010) Australien                                                            Information, involvering och respekt. 

                                                                                                                                                                     
Mele et al. (2005)        Kvalitativ  20               Semi-strukturerad          Kvinnor med fysiska funktions-                   Hög           
USA                    intervjustudie  hinder upplever både ekonomiska  

                                             och icke ekonomiska hinder. Detta  

                                                          kan leda till försenad diagnos                                                                  
                                                              och  sämre utsikter. 
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Författare                   Studietyp        

år/land   

 Deltagare   Metod                          Huvudfynd                Kvalitet

   
  

Peters et al. (2014)      Kvalitativ   12               Semi-strukturerad      Kvinnor med fysiska funktions-                    Hög   
Australien                        intervjustudie  hinder upplever stora hinder vid   

                       deltagandet av bröstcancer-screening.  

                        
Truesdale-          Kvalitativ   19               Semi-strukturerade      Intellektuellt funktions-                                 Hög  
Kennedy et al.                      intervjuer i fokus-  hindrade har liten kunskap om bröst-                          
(2010)                                                     grupper.  cancer och screening. Brist på                                   
UK                                                                                         information skapar rädsla, oro  

                                    och genans.    

            
Wilkinson et al.          Kvalitativ      27                Semi-strukturerad  Kvinnorna kände sig dåligt för-                    Hög  
 (2010) USA                     intervjustudie  beredda för en mammografi-                      
        undersökning. De förstod inte  
        meningen med det och var ej     

                                                               beredda på processen. Detta ledde    

                                                                                          till negativa känslor.     

        

Yankaskas et al.         Kvantitativ   2970              Frågeformulär              Kvinnor med funktionshinder                        Hög   

(2010) USA                                                                                  återvände inte till screening på grund                  

                                                                                       av; ingen läkarrekommendation, smärtan                       

                                                                                       vid undersökning och inga bröst-problem. 
                              

 

Dataanalys                                                                                                                                  

De tre stegen för analys som finns i beskrivna av Friberg (2005, s.140-141) följdes. Artiklarna 

lästes ett flertal gånger för att god förståelse för deras innehåll skulle uppnås. Då artiklarna 

var på engelska användes ordböcker på internet för att finna korrekta översättningar. Likheter 

respektive skillnader i artiklarna med hänseende till teoretiska utgångspunkter, metodologiska 

tillvägagångssätt, analysgång, syften och resultat söktes. Steg tre var att göra en 

sammanställning av de funna resultaten och utifrån detta skapades rubriker där författarna 

presenterar det de fann (tabell 3). 

Detta resulterade i två huvudkategorier med egna underkategorier. 

 

Resultat 

I tabell 3 visas de huvudkategorier och underkategorier vi kom fram till genom vår analys 

(Friberg, 2011, s.141-142). 
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Tabell 3. Översikt över huvudkategorier och underkategorier                    

 Huvudkategorier      Underkategorier  

 

 Faktorer som utgör eventuellt hinder inför besöket               Fysiska hinder såsom transport och parkering,  

Brist på anpassad information om varför en                                                              

mammografiundersökning genomförs, hur den                                    

utförs och förberedelser.                                                                                                      

   

 Faktorer som utgör eventuellt hinder vid besöket  Fysiska hinder såsom ej anpassade rum och  
maskiner.  

Fysiskt obehag och smärta. 
Brist på information och kommunikation. 
Personalattityd.                         

                                                              

 

Hinder inför besöket 

Fysiska hinder såsom transport och parkering                                                                   

Kvinnorna i en studie utförd av Angus et al. (2011) angav transporten som ett hinder. 

Behövde de använda tjänster som färdtjänst fanns risken för förseningar och det var svårt att 

ändra sin bokning i sista stund ifall det skulle behövas. Ifall väntan blev lång på kliniken 

fanns risken att deras transport hem åkte utan dem och det kunde innebära långa väntetider på 

att få komma hem. Detta skapade stress och allt besvär med att ordna och planera resor och få 

med eventuell stödperson kunde få kvinnor att inte delta i screening. I en studie av Mele, 

Archer och Burton (2004) angavs transport och parkeringsmöjligheter som några av de 

vanligaste hindren. Det fanns inte alltid anpassade parkeringsplatser, de var upptagna eller låg 

för långt bort. En del kvinnor hade motordrivna rullstolar i hemmet men då de inte kunde 

transportera dessa bytte de till manuella rullstolar vid vårdbesök och saknade styrka i 

överkroppen för att ta sig långa sträckor. Dessa kvinnor nämner också tunga dörrar och 

karuselldörrar som svåra att hantera. I en studie av Yankaskas et al. (2010) framkommer 

transportproblem och parkeringsproblem som ett hinder i högre grad för funktionshindrade än 

för icke funktionshindrade. 

 

Brist på anpassad information om syftet med en mammografiundersökning, hur den utförs 

och förberedelser.                                                                                                                         

I en studie av Llewellyn, Balandin, Poulos och McCarthy (2010) var information eller brist 

därav ett hinder enligt 85,3%. Det största orosmomentet för dessa kvinnor var bristen på 
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konsekvent information om screeningverksamheten såsom varför den finns och dess mål och 

resultat. Även hur undersökningen går till och allra viktigast, hur deras funktionshinder kan 

komma att påverka. Kvinnorna belyste också vikten av information i anpassade former. Deras 

behov av att planera sina aktiviteter och ha all nödvändig information för att klara saker andra 

tog för givet diskuterades mycket. Truesdale-Kennedy, Taggart och McIlfatrick (2010) fann 

också att mer användarvänliga informationsblad eller posters med lättläst text om 

bröstcancerscreening och förebyggande åtgärder var önskvärda. Brist på information 

påverkade kvinnorna negativt med känslor som stress och ångest. Dessa minskade för de 

kvinnor som hade fått proceduren förklarad för sig i detalj innan av familj eller vårdpersonal. 

Även en studie av Wilkinson, Deis, Bowen och Bokhour (2011) visade på att många kvinnor 

inte visste varför det görs mammografiundersökningar. Kopplingen mellan bröstcancer och 

mammografi var inte självklar. Vissa utav kvinnorna kände sig frustrerade över att deras 

läkare inte förstod hur lite kvinnorna visste. Många kvinnor i denna studie berättade också att 

de inte fått information om vad de kunde vänta sig vid undersökningen, till exempel hur lång 

tid det skulle ta, vad skulle hända, vart skulle det hända. Ett citat ur studien lyder: 

 

“Many people with intellectual disabilities...don’t really understand what a 

mammogram is about, and if it was explained to them and explained that it’s gonna 

hurt but this is what it’s for, um...maybe it wouldn’t be so hard on them.” 

 

Hinder under besöket 

Fysiska hinder såsom ej handikappanpassade rum och maskiner 

I en studie av Iezzoni, Kilbridge och Park (2010) uppger flera kvinnor att det finns fysiska 

hinder för dem att undersökas. En kvinna med reumatism kunde inte greppa handtagen på 

mammografimaskinen på grund av artriten i händerna och att stå var extremt smärtsamt. En 

kvinna med en CP-skada uppgav att hennes klinik inte hade en kamera som kunde sänka sig 

till hennes rullstolsnivå utan hon fick höja sin stol istället. Flera kvinnor berättade att 

undersökningsborden på deras klinik ej var höj- och sänkbara för att underlätta förflyttning så 

de blev ofta undersökta när de satt kvar i sin rullstol. Detta fick dem att känna det som att de 

fick sämre vårdkvalitet. Även Angus et al. (2011) beskriver hur typen och placeringen av 

möbler i väntrummet och designen och funktionen hos maskinerna var negativa aspekter för 

kvinnorna i studien.  

Fysiskt obehag och smärta 
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I en studie gjord av Barr, Gianotti, Van Hoof, Monogoven och Curry (2007) berättar kvinnor 

ur alla sex fokusgrupperna om hur smärta vid undersökningen upplevs som hinder ofta i 

kombination med en känsla av “discomfort”. I en annan studie av Wilkinsson et al. (2011), 

gjord med kvinnor som endast har en mental funktionsnedsättning och inte en fysisk, nämner 

endast 4 av deltagande 27 kvinnor smärta som ett utgörande hinder. I denna studie nämner 

kvinnorna en upplevd utsatthet snarare än ren fysisk smärta. Fysisk smärta kopplad till 

oförmågan att hålla sig stilla under undersökningen på grund av sin sjukdom, pratar kvinnor 

om i studien gjord av Mele et al. (2004). I denna studie är en del av kvinnorna drabbade av 

neurologiska sjukdomar som gör att de har svårt att hålla sig stilla och stå still. Deras 

ofrivilliga rörelser, spasmer, inverkar på smärtupplevelsen. I en studie av Peters och Cotton 

(2014) nämner kvinnor ord som smärta, tortyr och förnedring när de ombeds förklara hur de 

upplever undersökningen. De säger att personalen positionerade dem så att smärtan liknade 

tortyr. En kvinna säger: 

 

“ The last time I went for breast screening I was in my wheelchair and I also had a 

dislocated shoulder and I was actually manhandled out of my wheelchair and made to 

stand and they used my shoulder and my arm. I had nobody to help support me stand 

up and I ended up with very bruised and battered breasts…. It was very humiliating; 

the whole experience was being very painful” 

 

En del av smärtan kommer enligt studien av känslan att bli kroppsligt rörd av personalen och 

tvingad till positioner som kvinnorna inte vill, men att de var oförmögna att sätta stopp. 

Smärtan var direkt kopplad till hur personalen handskades med deras bröst och kroppar under 

bildtagningen. Kvinnorna i denna studie lider av fysiska funktionsnedsättningar, såsom syn 

och hörselnedsättningar men även MS, reumatism och andra sjukdomar förekommer.  

I studien gjord av Truesedale-Kennedy et al. intervjuades kvinnor med mentala 

funktionsnedsättningar och där använder kvinnorna orden ”uncomfortable”, ”painful” och 

”sore” för att beskriva undersökningen. I studien av Llewellyn et al. (2010) uppger 89,3% att 

smärtan undersökningen innebär är ett hinder. Då många av kvinnorna lever med smärta 

redan var tanken på en smärtsam undersökning nog för att inte genomgå den. Enligt studien 

av Yankaskas et al. (2010) nämnde fler funktionshindrade kvinnor smärtan som en anledning 

till att inte undersökas än icke funktionshindrade. 

Brist på information och kommunikation 
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I studien av Peters och Cotton (2014) framkommer det att kvinnorna inte blev tilltalade innan 

sköterskan började positionera dem och de förväntades heller inte tilltala personalen. Denna 

brist på kommunikation vid fysisk beröring fann kvinnorna alarmerande. Så här säger en 

kvinna:  

 

“A lot of my breast screening experience was not nice at all….the lady who was doing 

that on me, she was not really-she was talking nice words but the way she was 

touching me, moving me was not nice at all. I didn’t appreciate that at all, but I 

couldn’t complain because I was thinking that her job also is hard.” 

                                                                                                                                                    

Vissa kvinnor blev så rädda vid denna förlust av kontroll och rädslan att deras känsliga 

kroppar skulle ta skada av hanterandet, att de tappade talförmågan. Andra började istället 

högljutt protestera. Kvinnorna i studien var medvetna om att korrekt positionering var viktig 

för en lyckad undersökning. De berättar om sina försök till att informera om sina speciella 

behov och hinder för att kunna genomföra undersökningen men de fann att dessa försök oftast 

inte lyckades. Detta fick dem att känna sig ignorerade. De flesta kvinnorna berättade att de 

behövde hjälp med att klä av sig, stå eller sitta rakt, hålla i maskinen och lyfta upp armarna. 

Då de upplevde att personalen inte lyssnade till dessa behov, blev dessa ej uppfyllda och 

kvinnorna kände sig ignorerade, ensamma och utsatta för risk för skada. Vidare upplevde 

kvinnorna att det var i en okänd, ovänlig vårdmiljö som fick dem att känna sig hjälplösa, 

ensamma och rädda. De blev ofta lämnade ensamma och fick klara sig själva. En kvinna 

berättar att hon blev inlåst på toaletten och hade fått sitta och skrika på hjälp i en halvtimme 

innan någon hjälpte henne ut. Att ej få information om vad som skulle hända, vem som skulle 

utföra undersökningen och hur de kunde hjälpa till skapade rädsla, ångest och en känsla av 

hjälplöshet, isolering och övergivenhet hos dessa kvinnor. I studien av Llewellyn et al. (2010) 

fann kvinnorna det svårt att uttrycka sina speciella behov och de som gjorde det upplevde det 

som ett hinder när vårdpersonalen inte lyssnade. De uppgav att de kan behöva mer tid och 

tålamod för att uttrycka sig och lade stor vikt vid att denna tid gavs dem. Kvinnor med 

funktionshinder är medvetna om sitt ansvar att meddela personalen om sitt handikapp och 

sina speciella behov och de vill vara delaktiga i sin vård. När de försöker utbilda personalen 

förväntar de sig att deras behov skall bli mötta med vilja och respekt. Det blir de ofta inte och 

detta upplevs som ett hinder. Ett exempel var en kvinna med synnedsättning som förväntade 

sig att vårdpersonalen skull leda henne genom rummet istället för att stå i andra änden av 
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rummet och ropa efter henne. Hörselskadade upplevde ofta att personalen pratade med dem 

med huvudet bortvridet så att de inte kunde läsa på läpparna och på så sätt gick miste om 

mycket information (Mele et al., 2004). Wilkinssons et al. (2011) studie belyser kvinnornas 

önskan att få klara direktiv från personalen på hur de själva ska hjälpa till under 

undersökningen, något som kvinnorna i denna studie sa sig helt sakna eller fått väldigt lite 

utav. Det framkommer att kvinnorna vill ha guidning/stöttning under undersökningen. Flera 

kvinnor i studien sade att de inte ville komma tillbaka för fler mammografiundersökningar på 

grund utav att det kände att de inte visste vad de skulle göra och vad som förväntades av dem 

och personalen gav inga direktiv. Vissa kvinnor kände sig utpekade och förlöjligade under 

processen.  

 

Personalens attityd 

I studien av Llewellyn et al. (2010) diskuterar kvinnorna i fokusgrupperna vikten av 

personalens förkunskap om hur det är att ha och leva med en funktionsnedsättning. 

Personalens visade respekt benämns både i positiva och negativa termer. En kvinna säger: 

…” are they going to patronise me, treat me like a baby?  

Personalen kritiseras av vissa kvinnor i studien för att vara stressad, för att de ber om ursäkt 

hela tiden, forcerar bildtagningen och att personalen upplevs ha en “löpande band” 

verksamhet.  En kvinna berättar om hur personalen hela tiden ber om ursäkt för allt, så att 

allting till slut blir “sorry” i stället för att låta saker ta tid och förklara. Personalens brist på 

kunskap om och attityd till olika funktionshinder identifierades i denna studie som ett stort 

hinder för att kvinnorna skulle känna att de blev behandlade med respekt och känsla. 

I studien utförd av Lezzoni et al. (2010) intervjuades 20 kvinnor med fysiska 

funktionsnedsättningar såsom MS (multipel skleros) och CP-skador. Kvinnorna har utvecklad 

bröstcancer som diagnostiserats i ett tidigt skede och studien fokuserar på dessa kvinnors 

uppfattning av hela vårdkedjan, från diagnos till behandling. Här framkommer det att 

röntgenpersonalen spelar en avgörande roll för i hur kvinnorna upplever vården och 

mammografin. Att röntgenpersonalen måste vara kreativ pratar kvinnorna mycket om. Så här 

säger en kvinna:      

  

“What was best is that somebody’s taking the picture and the second person . . . [is] 

pushing me, holding me in position. . . . It all goes to show that you can have 

equipment that’s not very accessible, but if you’re working with a good technologist 
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who’s creative, listens, is flexible, and will problem solve, you’ll probably get a decent 

outcome” 

 

I studien av Angus et al. (2011) utkristalliseras ett starkt intresse för den egna hälsan hos 

kvinnorna men de nämner också svårigheter att hitta kliniker eller personal som kan göra “ 

det där lilla extra” för att kvinnorna ska känna sig behandlade med tid och respekt. En MS 

sjuk kvinna berättar att hennes spasmer blir värre när hon är stressad och oftast är personalen 

det. Nu har hon dock hittat en klinik som bokar in henne på extra mycket tid och som hjälper 

och arbetar tillsammans med henne, så att undersökningen går att genomföra utan att 

spasmerna blir värre och försvårar hela undersökningen. Även i Peters och Cottons (2014) 

studie berättar kvinnorna om hur personalen “not treat me like a human being” utan snarare 

som en produkt i en tidsbestämd flödesprocess. Någon kvinna nämner att hon inte upplevde 

att personalen en enda gång tittade henne i ögonen utan var helt fokuserade på att få 

undersökningen gjord så fort som möjligt, eftersom nästa patient väntade. Även i studien av 

Truesdale-Kennedy et al. (2010) efterfrågar kvinnorna i fokusgrupperna mer stöd av 

röntgenpersonalen under undersökningen. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion   

Den valda metoden var en allmän litteraturöversikt. Genom det valet kunde författarna gå 

igenom befintliga studier och artiklar inom valt område. Den litteratur som valdes ut, 

analyserades och kvalitetsgranskades vilket ledde fram till en överblick som redovisades. En 

svaghet med litteraturöversikter är att författarna väljer ut sådana artiklar som de genom sin 

förförståelse vill ha med eller som stödjer det de tror om ämnet (Friberg, 2012, s. 133-134). 

Detta har författarna försökt motarbeta genom att vara medvetna om riskerna för detta. 

De bibliografiska referensdatabaser som användes för sökningen var CINAHL och Pubmed, 

som författarna hade fri tillgång till via sitt universitetsbibliotek. Inklusionskriterierna som 

författarna valde att avgränsa sökningen med var, peer-rewieved, skrivna på engelska samt 

publicerade mellan år 2000-2015. Artiklarna skulle även finnas i fulltext online, eller vara 

beställningsbara via LTU. Författarna upplevde att avgränsningen i årtal var relevant eftersom 

mammografiapparater och screeningen har förändrats över tid. Författarna använde sig av 

fritextsökning, vilket kan ha den nackdel att sökandet blir alltför brett men så var inte 

upplevelsen. Författarna tror att på grund av det snäva området genererade sökorden relevanta 
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artiklar även som fritextsökning. De artiklar som av båda bedömdes ha hög och medium 

kvalitet togs med i studien. Granskningen gjordes enligt granskningsprotokoll för studier med 

kvalitativ och kvantitativ metod (Willman et al., 2011, s. 173-176) och bedömningen 

baserades på antalet ja, nej och vet inte-svar och utifrån om orden, rigorös, pålitlig, trovärdig 

och tillförlitlig kunde appliceras på de kvalitativa studierna (Willman et al., 2011, s. 106). 

Alla de valda artiklarna som granskades ansågs ha hög kvalitet. Dock har författarna ingen 

större erfarenhet av att granska och värdera vetenskapliga studier och detta kan ses som en 

svaghet i denna litteraturöversikt.  

En möjlig svaghet med denna litteraturstudie kan vara det faktum att alla artiklarna är gjorda 

utanför Sverige, där sjukhusmiljön och yttre faktorer, såsom handikapplatser för bilparkering 

kan se annorlunda ut än i Sverige. Författarna valde ändå att använda sig av alla de resultat 

som framkom i artiklarna, just för att de så väl speglar den verklighet som funktionsnedsatta 

upplever.  Exempelvis kan avsaknad av handikapplatser för bilar, utgöra ett så pass allvarligt 

hinder för dessa kvinnor, att de uteblir. Liknande resultat i studier från olika länder kan höja 

trovärdigheten på en studie (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 110). Artiklarna i denna 

litteraturöversikt var från Australien, USA, Storbritannien och Kanada. 

En annan möjlig svaghet med denna översikt är det låga antalet artiklar som ingår i analysen. 

Dock säger Friberg (2012) att ”Det är bättre att göra en fördjupad analys av färre artiklar 

inom ett avgränsat område, än tvärtom”(s. 126). Därför anser författarna att det låga antalet 

artiklar även kan vara en styrka, då artiklarna är välanalyserade och noga genomgångna. 

Även tidsfaktorn kan vara en svaghet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att ta reda på vad kvinnor med funktionsnedsättning 

ansåg vara hinder och svårigheter inför och vid besöket för en mammografiundersökning. Vår 

frågeställning var -Vad upplever kvinnor med funktionsnedsättning som hinder och 

svårigheter med mammografi?                                                                                                                         

Resultatet visar på fysiska hinder såsom transport, avsaknad av handikapplatser på 

parkeringen och trappor upp till lokalerna. Vidare var brist på anpassad information om 

varför en mammografiundersökning genomförs ett hinder men också avsaknad om 

information om hur den utförs och vilka förberedelser kvinnorna behöver genomgå innan.  
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Väl på plats var fysiska hinder såsom ej anpassade rum, brist på anpassade omklädningsrum 

och maskiner något som framkom. Även fysiskt obehag och smärta, brist på information vid 

själva bildtagningen från röntgensjuksköterskan, avsaknad av kommunikation och 

personalattityd utgjorde hinder för kvinnorna 

 

Bristen på anpassad information om syftet med en mammografi-undersökning, hur den utförs 

och förberedelser framkommer som ett hinder. Funktionshinder kan yttra sig på många sätt, 

därför behövs många olika sorters information om både bröstcancer, mammografi och 

screeningverksamheten. En studie av Hanna, Taggart och Cousins (2011) gjord för att se hur 

mycket personalen på olika boenden för intellektuellt funktionshindrade, visste om 

cancerprevention, visar att majoriteten inte hade fått någon utbildning i ämnet och de visste 

inte heller mycket om vårdtagarens familjehistoria ur sjukdomshänsyn. Att utbilda både 

vårdgivare och vårdtagare om tidiga cancersymptom och om en hälsosam livsstil som 

preventiv metod belystes. Att dessa kvinnor får information av människor de känner och som 

kan kommunicera med dem i vardagen tror vi är viktigt för deras utbildning i ämnet. Även 

Socialstyrelsen (2013) tar i sin rapport upp behovet av kompetens och samverkan mellan 

socialtjänstpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal. 

Själva kallelsen utgör en betydande faktor på om kvinnorna dyker upp eller inte. Språkbruket 

och nivån på informationen, speciellt när det gäller kvinnor med mentala 

funktionsnedsättningar, inverkar på hur väl de förstår syftet med mammografin och på om de 

tar ett beslut om att delta. I en studie från Uppsala av Willis (2008) framkommer att själva 

kallelsen och hur den var utformad, var en avgörande faktor i beslutet att delta i 

mammografin för kvinnorna som deltog. Trettiotvå kvinnor utan kända funktionshinder 

intervjuades om varför de deltog i screeningen och majoriteten av dem angav kallelsen som 

orsak. 

 

Transporten till sjukhuset med all planering det medför och brist på bra parkering var något 

som upplevdes som ett hinder. Att behöva använda specialtransport tror vi kan få människor 

att ibland känna att de är till besvär. Många vill kunna använda allmänna transportmetoder 

och känna sig självständiga. I en artikel av Iwarsson och Ståhl (1999) kan det läsas att 50 % 

som har rätt till specialtransport hellre ville använda allmänna färdmedel ifall dessa mötte 

deras behov. Detta för att de då kände sig mer flexibla, självständiga och de fick ett socialt 

rikare liv av mötet med andra passagerare och chaufförer. 
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Att de parkeringsplatser som är handikappanpassade är upptagna går inte att påverka och att 

då vara tvungen att parkera längre bort från entrén blir en naturlig följd. Har personen då inte 

kraft nog att sig längre sträckor själv måste den sätta sin tilltro till andra personer som kan 

tänkas vilja hjälpa till. Detta kan inte garanteras och det är inte alla som vill be om hjälp, de 

vill klara sig själva i så stor mån det går. En studie av Monin, Schulz, Martire, Connelly och 

Czaja (2014) visar att desto viktigare självständighet var för en person desto fler blev 

symptomen på depression vid en ökning av hjälpbehovet. 

 

Att vara funktionshindrad kan innebära utmaningar i det dagliga livet. Att ofta vara den som 

måste anpassa sig tror vi kan vara uttröttande. På en vårdinrättning kan dessa kvinnor 

förvänta sig slippa detta då de befinner sig på ett sjukhus som borde vara anpassat till 

funktionshindrade och ha alla hjälpmedel och anpassningar som behövs.  

Om då maskinen som skall användas vid undersökningen, eller britsen patienterna skall upp 

på, är byggd för personer utan hinder kan det kännas för de funktionshindrade som att de inte 

blir bemötta på lika villkor eftersom all utrustning är anpassad efter en norm som bygger på 

att de flesta patienter agerar eller ser likadana ut. I en litteraturöversikt av Scullion (2010) 

introduceras teorin om att se på funktionsnedsatta ur ett mer socialt perspektiv, snarare än ett 

rent medicinskt tillstånd för att sjukvården ska komma ifrån den, enligt författaren, förlegade 

synen på funktionsnedsättning och anpassning. Vissa forskare i översikten framför direkt 

kritik mot den medicinska världen och dess yrkesutövare, och håller dem ansvariga för den 

negativa diskriminering som finns inom sjukvården, mot patienter med 

funktionsnedsättningar. Kritiken går ut på att sjukvården i mångt och mycket bidrar till den 

diskriminering som finns inom hälso- och sjukvården. Den sociala modellen däremot, 

framhåller att ingen bör reduceras till att vara sitt funktionshinder, men eftersom den 

medicinska modellen är så dominerande reduceras den funktionsnedsatta till att vara just 

“disabled”. Studien framhåller vikten av att utbilda sjuksköterskor i ämnet och författaren 

påtalar vikten av ett paradigmskifte, för att en förändring ska komma till stånd. Denna 

förändring bör initieras av sjuksköterskor, anser författaren.  

 

Enligt resultatet var smärtan vid undersökningen ett hinder. Vi tror att bristen på 

kommunikation bidrar stort till upplevelsen av smärta. Om vi som röntgensjuksköterskor 

uppträder med ett lugn, en trygghet och som ett stöd tror vi att rädslan och spänningen hos 

kvinnorna minskar och då blir smärtan lättare att hantera. En studie av Brown & Pakenham 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Monin%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24320943
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Monin%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24320943
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Martire%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24320943
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Martire%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24320943
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Czaja%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24320943
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(2004) visar att kvinnans stressnivå vid undersökningen korrelerade med upplevelsen av 

smärta. Det finns metoder att använda för att lugna patienter, till exempel att spela lugnande 

musik. En studie av Evanovich Zavotsky et al. (2014) visar på att musik kan ha en lugnande 

inverkan på oroliga patienter. Dock hade det ingen inverkan på smärtan enligt denna studie. 

Vi anser också att det är viktigt att se till alla som individer som upplever smärta på olika sätt. 

Vi får inte utföra undersökningen på rutin då det inte är rutin för kvinnorna. Vi måste skaffa 

oss kunskap om varje individ för att veta hur vi bäst rör och positionerar denne.  

 

I resultatet kan det utläsas att många upplevde att de ej fick tillräckligt med information eller 

guidning/stöttning under undersökningen. Bristen på kommunikation skapade rädsla och 

ångest. Författarna till denna översikt anser att det är viktigt att se till varje individ och 

informera och kommunicera personligt med varje kvinna för att ta reda på deras särskilda 

behov. Dock är besökstiden ofta kort och det kan vara svårt att få tiden att räcka till. I en 

studie av Hemsley, Balandin och Worrall (2012) identifierade sköterskorna tiden som både ett 

hinder och möjliggörare för lyckad kommunikation med patienter med 

kommunikationshinder. Om sköterskan såg tiden som ett hinder eller en möjliggörare och hur 

sköterskan kommunicerade med dessa patienter berodde på dennes attityd mot personer med 

utvecklingsstörningar och deras sätt att kommunicera.  

Författarna anser att de i rollen som röntgensjuksköterskor måste vara öppensinnade och lära 

sig alternativa sätt att kommunicera på. Effektiv kommunikation är enligt Weaver (2012) när 

korrekt metod används för utsändandet av ett meddelande så det kan bli mottaget och förstått. 

Enligt samma artikel finns det bra sätt att kommunicera på som inte är verbal, till exempel 

kan rätt sorts beröring vara lugnande, ögonkontakt och ett leende visar att du är intresserad av 

vad personen vill säga och ett lugnt tonläge uppfattas som vänligt. 

 

I resultatet framkommer det att hur vi som röntgensjuksköterskor möter och behandlar dessa 

kvinnor spelar stor roll för hur nöjda kvinnorna blir med besöket. Det framkommer också att 

vår kunskap om olika funktionshinder är viktig och att vi är kreativa för att kunna möta deras 

behov och agera stöd för dem. 

Även tidspressen kvinnorna kände av vid undersökningen ställde till med problem. Tiden som 

är avsatt för varje patient för en mammografiundersökning är oftast väldigt kort och det är 

många undersökningar som skall hinnas med under en dag. Detta inverkar negativt på mötet 

med en person som behöver mer tid och på oss som sköterskor. I en studie av Happell et al. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Happell%2C%20Brenda%22%7C%7Csl~~rl','');
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(2013) var den höga arbetsbelastningen en orsak till stress hos sköterskor. Mer tid för 

patienter med behov av det tror vi är en del av lösningen. Enligt Watsons omvårdnadsteori 

utgörs grunden för god omvårdnad av vänlighet, omtanke, kärlek och respekt. Målet kan bara 

uppnås genom mellan-mänsklig relation mellan sköterska och patient och att dessa vävs 

samman (Watson, 1993, s. 76). Mot bakgrund av denna teori ställs kvinnorna med 

funktionsnedsättning utelämnade till en sköterskas välvilja och förmåga att kunna etablera en 

relation, under den korta tid som en mammografiundersökning genomförs. Enligt Watson 

bygger all omvårdnad på humanistiska värderingar. Denna värdering kan ses som ett verktyg 

för att kunna hantera patienters olika förutsättningar och individualism. Sköterskans 

uppmärksamhet på sina egna känslor och värderingar anses också vara av betydelse. Watson 

anser även att information och hur den ges, kan minska patientens oro och stress. Det allra 

viktigaste i denna omvårdnadsteori är att få till stånd ett samspel mellan vårdare och patient, 

något som Watson (1993, s. 42) hävdar har kommit i skymundan i dagens högteknologiska 

vård. 

 

 

Slutsats 

Denna allmänna litteraturöversikt kan användas för att bättre förstå de hinder kvinnor med 

funktionsnedsättning upplever både inför och vid en mammografiundersökning. Den belyser 

hur viktig röntgensjuksköterskans roll som informationskälla och stöd är och vikten av 

individuellt anpassad vård. Författarna anser att det bör läggas mer tid och resurser på att 

utforma omhändertagandet för dessa kvinnor, från kallelsen till själva besöket i syfte att öka 

dessa kvinnors deltagande i den allmänna screeningen.  Det bör även läggas resurser på bättre 

samverkan mellan sjukvårdspersonal och övrig personal kring dessa kvinnor. Det behövs mer 

forskning i detta område, gärna svensk då detta saknas. 
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