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Abstrakt  
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och med hjälp av mammografi kan 

bröstcancer upptäckas i ett tidigt skede. Mammografi är dock inte alltid är den bästa 

modaliteten att diagnostisera bröstcancer med eller för att bedöma cancern. Vilka kvinnor är 

det egentligen som får magnetresonansetomografi som en kompletterande undersökning eller 

som screening? Genom denna litteraturstudie har vi sammanställt detta. MRT som 

komplement till mammografi kan användas bland annat för kvinnor som har en känd ärftlig 

faktor att utveckla bröstcancer. MRT är även bra för kvinnor som har röntgentäta bröst, att se 

cancerns utbredning, att se vissa typer av bröstcancer samt inför eller efter en eventuell 

operation. För att få fram material har vi sökt artiklar i databaserna PubMed, Cinahl och 

ProQuest. Utifrån inklusion- och exklusionskriterierna har relevanta artiklar valts ut som 

sedan har kvalitetsgranskas utifrån två olika granskningsmallar. Detta för att få ett korrekt och 

trovärdigt resultat som svarar på frågeställningen. Efter granskningen var det 16 artiklar som 

formade vårt resultat. Sammantaget påvisade resultatet att MRT var en värdefull modalitet i 

preoperativt och postoperativt och för att studera lymfkörtlar. MRT har även visat sig vara en 

lämplig screeningmetod för kvinnor som är BRCA 1 eller BRCA 2 bröstcancergen 

mutationsbärare och även för kvinnor som tidigare utsatts för strålning mot bröstkorgen, 

kvinnor med lobulär cancer in situ och kvinnor med dubbelsidig bröstcancer.  

 

Nyckelord: Bröstcancer, indikationer, magnetresonanstomografi, tidig upptäckt av cancer 
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The role of magnetic resonance tomography in breast cancer diagnosis 

– A literature review 
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Josefin Karlsson 
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Luleå Tekniska Universitet  

 

Abstract 
Breast cancer is the most common cancer in women and mammography can detect breast 

cancer at an early stage. However mammography is not always the best modality to diagnose 

breast cancer or to evaluate the cancer. Of these women some will get Magnetic Resonance 

Imaging as a supplemental examination, which these are remains unclear. In this literature 

review we investigate this. That is what we will find out and compile through a literature 

review. MRI is a complement to mammography and is used for women who have a known 

hereditary factor to develop breast cancer. MRI is also good for women who have dense 

breasts, to see the cancer's extent, to see certain types of breast cancer and prior to or after 

breast surgery. To obtain the material we've been searching articles in PubMed, Cinahl and 

ProQuest. Based on the inclusion and exclusion criteria, relevant articles have been selected 

and ranked according to two different audit templates. This is to get accurate and credible 

results that respond to the issue. After the review there are 16 articles that build our result. 

Overall, the results showed that MRI was a useful modality in the preoperative and 

postoperative diagnostics and for the study of regional lymph nodes. MRI has also been 

proven to be a suitable screening modality for women who are BRCA 1 or BRCA 2 breast 

cancer gene mutation carriers and also for women who have previously undergone radiation 

therapy to of the chest wall, women with lobular type cancer in situ and women with bilateral 

breast cancer.  

 

Key words: Breast neoplasm, early detection of cancer, indications, magnetic resonance 

imaging  
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I röntgensjuksköterskans yrke kan arbete ske med olika modaliteter, bland annat 

magnetresonanstomografi (MRT) eller mammografi. Att bröstcancer drabbar ett stort antal 

kvinnor är de flesta medvetna om och bröstcancer är även en sjukdom vars bekämpning ligger 

oss varmt om hjärtat. Mammografiscreening eller klinisk mammografi undersöker om det 

finns bröstcancer hos kvinnor. Det som behövdes belysas och införskaffas mer kunskap om är 

hur MRT kan användas som komplement till mammografi hos kvinnor med bröstcancer. Vi 

ville även öka förståelsen för hur MRT kan användas inom bröstcancerdiagnostiken.  

Undersökning av brösten med MRT innebär att kräver att röntgensjuksköterskan har stor 

kunskap inom dessa områden. Korrekta bilder med hög kvalité behöver erhållas, patienten 

behöver individanpassad omvårdnad och en diagnos behöver kunna ställas att radiolog så att 

eventuell behandling kan sättas in. Detta bidrar till en säkrare och tryggare vård som medför 

en större chans att i ett tidigt skeende kunna upptäcka bröstcancer. Denna litteraturstudie 

medför till en ökad kunskapsnivå samt förståelse för bland annat vilka kvinnor som får 

genomgå MRT av brösten. Detta stödjs med vetenskapligt underlag som bidrar till att 

yrkesverksamheten utvecklas genom en ökad kunskap. Detta arbete berör samtliga delar av 

huvudområdet radiografi. Radiografi är uppbyggt av delområdena omvårdnad, bild- och 

funktionsmedicin, strålningsfysik och medicin.  

I kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska (2011) kan det även läsas att en 

röntgensjuksköterska ska ha kunskaper om det ekonomiska, de organisatoriska och de 

tekniska aspekterna samt om sociala traditioner och konventioner. Det är viktigt att 

röntgensjuksköterskan alltid strävar framåt och har viljan att utveckla sina kunskaper efter hur 

modaliteterna utvecklas. MRT av brösten är en undersökning som sannolikt kommer 

användas mer och mer i bröstdiagnostiken och som följd av detta kommer även förståelsen för 

just denna undersökningstyp att behöva ökas. 

Inom bröstdiagnostiken har MRT av brösten blivit allt vanligare. Modaliteten används främst 

då kvinnan har implantat då mammografi och ultraljud inte kan förklara kvinnans symtom och 

när det förekommer en eller flera cancertyper i ett eller båda brösten. MRT är ett bra alternativ 

när ärrvävnad efter operationer och eventuellt ny tumör behöver skiljas åt. Det är också 

mycket användbart när det finns misstanke om att brösttumören spridits till axillerna. Jämfört 

med mammografi och ultraljud är MRT en dyr undersökning som är svår att använda vid 

screening (Aspelin & Petterson, 2008, s.386-387). 
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För de kvinnor som har en hög risk att utveckla bröstcancer är MRT en kompletterande 

undersökning som medför klinisk nytta, bland annat genom att MRT har en känslighet som är 

betydligt högre för täta bröst än mammografi. Om MRT ska användas som komplement till 

mammografin är det bästa att utföra undersökningen under den andra veckan av kvinnans 

menstruationscykel (Scaranelo, 2012). MRT är en modalitet som kan användas preoperativt 

för röntgentäta bröst, svårundersökta bröst, kartläggning av den lokala utbredningen av 

cancern samt för att undersöka det andra bröstet. Även postoperativt kan MRT användas, 

detta som uppföljning och monitorering av den effekt som behandlingen har. För 

högriskgruppen av kvinnor som bär på bröstcancergenerna BRCA1 eller BRCA2 används 

MRT rutinmässigt som screening av brösten (Zakhireh et al., 2008).  

Det finns rekommendationer som framför att kvinnor som under sin livstid riskerar att få 

bröstcancer med en risk som uppgår till 20 procent eller mer ska årligen kontrolleras med 

MRT. Kvinnor som är BRCA bärare (genetisk mutation) inkluderas, samt kvinnor som någon 

gång mellan 10 och 30 år har bestrålat bröstkorgen exempelvis om de har diagnostiserats med 

Hodgkins lymfom och behandlats för detta. Det finns även rekommendationer om screening 

med MRT för kvinnor som har genomgått mammografi och/eller ultraljud samt en klinisk 

palpation där diagnosen bröstcancer ställts speciellt om bröstcancern är av lobulär typ. 

Bröstcancer av lobulär typ innebär cancer som uppkommit i de körtlarna där modersmjölken 

bildas (Scaranelo, 2012). 

De riktlinjer som American College of Radiology (ACR) rekommenderar är att bröst MRT 

ska användas som screening för patienter i högriskgrupper, screening av bilaterala brösten hos 

patienter som nyligen har diagnostiserats med malign bröstcancer och screening av patienter 

som har genomgått en bröstförstoring exempelvis postoperativt eller med fria injektioner 

(flytande ämne som sprutas in i bröstet). De diagnostiska indikationerna som finns för MRT 

av brösten är hos patienter med duktal cancer in situ (DCIS) eller invasiv cancer (cancer som 

är fullt utvecklad). Detta är för att få reda på utbredningen av sjukdomen. Indikationer finns 

även vid bedömning om invasitvitet av den djupa fascian, vid bedömningen om post-

lumpektomi (bröstbevarande kirurgi efter operation) med positiva marginaler och att följa upp 

patienter som genomgår neoadjuvant kemoterapi (kemoterapi innan operation) (Eren & 

Yeh, 2011). 

DCIS är det tidigaste stadiet av bröstcancer i mjölkgångarna och uppträder oftast i form av 

mikroförkalkningar. Vid bedömning om invasion till den djupa fascian det vill säga om det 
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finns en cancerspridning som angriper/passerar vävnaden som skiljer bröstet från 

underliggande bröstmuskeln. MRT är även bra för att se axillär lymfadenopati (förstorade 

lymfkörtlar i armhålan) samt i preoperativt syfte (Eren & Yeh, 2011).  

Det finns även riktlinjer som ACR har framtagit för att tolka cancer, nämligen Breast Imaging 

Reporting and Data System (ACR BI-RADS). Dessa riktlinjer medför en gemensam 

terminologi för beskrivning av fynden, detta underlättar jämförelsen av resultat av metodiska 

undersökningar (Eren & Yeh, 2011).  

Vid MRT används inte röntgenstrålning, utan här används ett magnetfält och 

radiofrekvenspulser (rf-puls) för att kunna skapa en bild. Styrkan på magnetfältet kan variera 

från 0,5 – 3 tesla, vilket är de vanligaste styrkorna vid undersökningar. Kroppen består till 

större delen av vatten vilket innehåller väteprotoner. Dessa protoner har ett naturligt spinn och 

snurrar runt sin egen axel. När patienten läggs in i magnetkameran påverkas väteprotonerna 

genom att de ställs parallellt med magnetfältet. Genom att skicka in rf-pulser i patienten, 

påverkas väteprotonernas riktning. När rf-signalen sedan stängs av ställer sig protonerna 

parallellt med fältet och kroppen skickar ut signaler till detektorn, en antenn (spole). En bild 

kan framställas i datorn med hjälp av informationen som spolen tagit upp (Aspelin & 

Pettersson, 2008, s.506-507). 

MRT är enastående bland annat på att se kontrast i mjukdelar och att se detaljer i anatomin. I 

bröst som är rikt på bindvävnad och mjölkgångar så kallad fibroglandulär (röntgentät vävnad), 

kan cystor och fettvävnad urskiljas på T1- och T2 viktade sekvenser samt med spinn eko. 

Användningen av Gadolinium (Gd) medför att avvikelser i brösten kan upptäckas, Gd ges 

intravenöst och kan bland annat påvisa om det finns fler kärl än normalt omkring 

förändringen (Price, 2012, s.1).   

Studiens syfte var att se hur magnetresonanstomografi används som komplement till 

mammografi vid diagnostisering av bröstcancer och om det finns en särskild grupp kvinnor 

som får genomgå denna undersökning. Genom syftet har vi tagit fram frågeställningarna, när 

används MRT av brösten som komplement till mammografi? Vilka indikationer finns det för 

att genomgå MRT av brösten?  
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Metod 

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, s. 51) beskriver Goodmans sju steg till ett systematiskt 

tillvägagångssätt vid sökningar av vetenskaplig litteratur. Vi valde att använda oss av sex utav 

de sju stegen. Dessa sex stegen innebar följande, precisera problemet för utvärdering, 

precisera studiens inklusions- och exklusionskriterier, formulera en plan för 

litteratursökningen, genomföra litteratursökningen och samla in de studier som möter 

inklusions- och exklusionskriterierna, tolka bevisen från de individuella studierna samt 

sammanfatta bevisen.  

 

Precisering av problemformulering 

Att precisera forskningsproblemet är ett av de viktigaste momenten i utvärderingsprocessen, 

litteratursökningens omfattning och djup påverkas av detta. Forskningsproblemets 

begränsningar och omfattning ska klart definieras, för att det ska bli enklare att finna artiklar 

som är trovärdiga i litteratursökningen. För att förvissa sig om att det finns litteratur som är 

lämplig kan det ibland vara bra att göra en pilotsökning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, 

s. 61). När vi i processen hade kommit så pass långt att syfte och frågeställning var 

formulerade gjorde vi en pilotsökning, detta för att se om det fanns litteratur om ämnet. 

Sökningen skedde övergripande i tre olika databaser och vi fann att det fanns litteratur som 

matchade frågeställningarna och syftet.  

 

Inklusion och exklusionskriterier  

Inklusionskriterierna för denna studie var kvinnor som tillhör högriskgruppen BRCA 

genmutations bärare som får genomgå MRT screening. Hur MRT används vid bröstcancer 

som redan är diagnostiserad, vilka indikationer som finns för MRT och på vilket sätt MRT 

kan vara en bättre undersökning för kvinnor med bröstcancer. Hur MRT kan användas inför 

samt efter operation har även inkluderas.  

Exklusionskriterierna har i sin tur varit olika typer av ny teknik inom MRT, MRT-ledda 

biopsier, information om olika typer av bröstimplantat samt till viss del olika typer av 

cancerformer som exempelvis studier där olika bröstcancrar enbart jämfördes med varandra 

utan fokus på MRT. Även alla artiklar som var äldre än fem år exkluderades.   
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Litteratursökning och struktur av arbetet 

Genom Luleå tekniska universitets hemsida (ltu.se) och biblioteket/LRC valde vi att göra vår 

artikelsökning, där databaserna är kategoriserade ämnesvis. Enligt Östlundh (2012, s.59) sker 

informationssökningen i två faser, den första fasen är en inledande fas och den andra fasen är 

den egentliga. Den inledande fasen ger en inblick i vilka tekniker som kan bli aktuella samt 

vart information som är relevant för ämnet hämtas, ett ämnesområde som är avgränsat på ett 

lagom sätt ringas även in. Denna informationssökning tog mycket tid och en hel del 

tankearbete. Det är helt enkelt i denna fas som den slutgiltiga litteraturen kommer att tas fram, 

detta genom vetenskapliga artiklar från databaser. 

Willman et al. (2011, s.67-68) beskriver en plan för själva sökningen som innehåller fyra 

olika delar. Den första delen innefattade bland annat de resurser som fanns att tillgå, de ska 

identifieras som, exempelvis tidsåtgång och vilken databas som det fanns tillgång till. Den 

andra delen innehåller de källor som är relevanta och som ska identifieras, bland annat med 

var svaren på frågeställningarna kan finnas. Den tredje delen består av att 

forskningsproblemet avgränsas samt att huvuddragen i själva sökningen fastställs, detta 

betyder att fokus bestäms övergripande. Den fjärde delen innebär att en sökväg för vartdera 

söksystem ska utvecklas, detta innebär att kunskap om hur de olika databaserna fungerar ska 

finnas. Innan sökningen påbörjades användes dessa fyra steg för att få en mer strukturerad och 

informativ sökning. 

 

Genomförande 

De databaserna vi använde oss av i vår litteratursökning var databaserna Medline (PubMed), 

ProQuest och Cinahl. I Medline använde vi framförallt Medical subject headings (Mesh) 

termer, men även sökningar i fritext. Att använda sig av Mesh termer innebär att information 

hämtas från en databas som benämns Mesh- database eller thesaurus (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011, s.71). Motsatsen till att söka med Mesh termer är att söka med fritext, 

vilket innebär att databasen inkluderar alla de artiklar som innehåller ordet som är valda att 

söka på/med (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s.75).   

I Cinahl används även Theasaurer, som även kallas för ”Cinahl Headings” och fungerar på 

likanande sätt som i PubMed. Theasauren uppdateras årligen och uppbyggnaden kan liknas 
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som vid ett träd, stammen är huvudkategorin och grenarna är underkategorier (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011, s.70).  

Tilläggas ska även, för att hitta korrekta ämnesord söktes dessa i Svensk Mesh, det medförde 

att vi kunde söka på ett svenskt ord och få fram ett engelskt ord i rätt form. I vår sökning har 

vi använt oss av ”and”, detta för att specificera vår sökning ytterligare. Enligt Willman et al. 

(2006, s.67) bidrar ordet ”and” till att området breddas genom att två eller flera sökord 

kombineras.  

Sökord litteratursökningen bygger på är: breast cancer, breast implant, breast neoplasms, 

breast screening MRI, complement, early detection of cancer, indications och magnetic 

resonance imaging 

Tabell 1. Litteratursökning. 

PubMed 

(Filter: 5 years, Humans, English, Adult 19+ years) 

Söknr  Söktermer Antal ref. Antal valda artiklar 

 

1 Mesh Magnetic Resonance Imaging 17915  

 

2 Mesh Breast Neoplasms 18779 

 

 

3  (1) and (2) 596 16 

4 Mesh Early detection of cancer 1639  

 

5  (1) and (2) and (3) 10 4 (2) 

 

6 FT Indications 7759  

7  (2) and (2) and (4) 10 5 (3) 

8  (1) and (4) and (6) 1 1 (1) 

9 Mesh Breast Implant 23869  

 

10 FT Breast Screening MRI 1378  

 

11  (1) and (9) 7 1 

 

12  (2) and (9) 289 1 

13  (12) and (9) 37 3 (2) 

Mesh = Medical subject headings, information hämtad från databas 

FT = Fritext 

Parentes = Dubblett av artikel 
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Cinahl 

(Filter: 5 years, English, Female) 

Söknr  Söktermer Antal ref. Antal valda artiklar 

1 Headings Magnetic resonance imaging 2560  

2 Headings Breast Neoplasms 6327  

3  (1) and (2) 16 12 

Headings = Information hämtad från databasen 

 

 

ProQuest 

 

(Filter: 2008-2013, 19-44 years, 65+ years, 45-64 years, English) 

 

Söknr  Söktermer Antal ref. Antal valda artiklar 

1 SU Breast Cancer 1328  

2 Mesh Magnetic Resonance Imaging 1640  

3  (1) and (2) 12 6 (1) 

4 FT Early Detection of Cancer 9453  

5  (1) and (2) and (4) 10 6 (5) 

6 FT Indications 17357  

7  (1) and (2) and (6) 4 2 (2) 

Mesh = Medical subject headings, information hämtad från databas 

SU = Information hämtad från databas 

FT = Fritext 

Parentes = Dubblett av artikel 

 

Insamling av de studier som möter inklusionkriterierna 

De funna artiklarna som passade in på frågeställningen lästes noggrant igenom flera gånger 

för att få större inblick i om de svarade på våra frågeställningar. De artiklar som gav oss 

nödvändig information, kvalitetgranskades och genomgick en ännu mer noggrann läsning då 

det är viktigt att ha full insikt i vad varje artikel beskriver. Enligt Friberg (2012, s.85) måste 

de utvalda artiklarna granskas innan det går att bestämma om de kan ingå i analysen eller inte. 
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Granskningen ska ske genom värdering av artiklarna och genom att artiklarnas kvalité 

bedöms.  

 

Mätmetod  

Alla de artiklar som valdes ut i vår sökning har var för sig sorteras samt kvalitetsgranskas 

efter en sammanställning från både Willman et al. (2011) samt från SBU. Enligt Willman et 

al. (2011, s.93) är det viktigt att gå systematiskt tillväga för att värdera de studier som är 

insamlade på ett kritiskt sätt, detta bidrar även till sammanställningen och tolkningen blir på 

ett opartiskt och konsekvent sätt. Själva granskningen skedde även i form av ett analysschema 

eller av ett protokoll. 

De artiklar som hade medel eller hög trovärdighet efter granskningen redovisades i 

tabellform. Vi följde bland annat tabellen som redovisas i Willman et al. (2011, s.93) det vill 

säga att i den tabellen framgår vilka som har skrivit artikeln, vilket år den är skriven, när 

artikeln har publicerats (årtal), vilken frågeställning eller syfte artikeln har, hur många 

individer som har undersökts och eventuellt bortfall samt vilken kvalité artikeln har bedömts 

ha.  

 

Analys 

Kvalitetsgranskningen genomfördes på varje enskild utvald artikel efter ett sammanställt 

granskningsformulär som vi hämtade på SBU och ur boken Willman et al. (2006). Båda 

innefattade frågor som är anpassade till den studiedesign som artiklarna hade. Varje artikel 

lästes och granskades av oss båda, för att granskningen skulle vara säker samt att vi 

därigenom kunde ha en diskussion kring kvalitén på varje enskild artikel. 

I den kvantitativa metoden redovisades en jämförelse mellan två grupper, en som är själva 

undersökningsgruppen samt en kontrollgrupp. Antalet undersökningspersoner är avgörande 

för vilken kvalité som studien har, här ingår även vilka bortfall som fanns i studien (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 104).  

Själva granskningen bestod av frågor som till större delen besvarades med ”ja”, ”nej” eller 

”vet inte”. Det fanns även svar som skrivits in exempelvis på frågan om vad som studerades i 

studien. Svaren bedömdes sedan efter ett poängsystem, detta system bestod av noll och ett. 

Noll betydde att svaret var negativt och ett betydde att svaret var positivt, med andra ord blev 
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svaret ”ja” ett poäng och svaret ”nej” samt ”vet inte” noll poäng. Summan av poängen 

sammanställdes och räknades ut i procent för att se om artikeln uppnådde låg, medel eller hög 

trovärdighet i granskningen. Enligt Willman et al. (2011, s.108) ökar jämförelsen av studier 

samt att det kan underlätta att se vilka kvalitétsbrister som studien har. Dock finns det ett 

problem med detta, nämligen att det finns en risk att en del faktorer kan både under- och 

övervärderas vid granskningen. Eftersom vi båda läst igenom och granska alla artiklar kan 

denna under- och övervärdering av artiklar undvikas eftersom att vi sedan gått igenom varje 

enskild artikel och diskutera kring varje granskningsfråga.   

I tabell 2 summeras procenten på hur våra artiklar har granskas samt hur många artiklar som 

bedömdes till hög eller medel 

 

Tabell 2. Granskade artiklar. 

Kvalitet  Procent  Antal artiklar 

Hög  80-100%  7 

Medel  70-79%  9 

Låg  0-69%  

 

Tabell 3. Sorteringsprotokoll över funna artiklar (Willman et al. 2011, s.94).  

Författare, År, 

Land 

Studiedesign Deltagare  

Bortfall 

Frågeställning 

Syfte 

Resultat 
 

Kvalitet 

Kommentar 

Brennan et al. 

(2009) 

Australien 

Retrospektiv 

meta-analys 

3253 Hur MRT används 

som screening för 

kvinnor med högre 

risk för bröstcancer 

Studien visade att 

MRT endast 

kunde påvisa 

bröstcancer hos 

131 av 3253 

kvinnor 

Medel 

Ciocchetti et al. 

(2009) 

USA 

Retrospektiv, 

observations-

studie 

76 Hur MRT kan 

användas i 

preoperativt syfte 

 

 

50 % av 

patienterna fick 

uppföljning med 

ytterligare bilder. 

Hos 25 % av 

patienterna 

ändrades den 

kirurgiska planen 

till en mer 

omfattande 

 

Medel 

 

Artikeln är 

uttagen från 

referenslista 
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Författare, År, 

Land 

Studiedesign Deltagare  

Bortfall 

Frågeställning 

Syfte 

Resultat 
 

Kvalitet 

Kommentar 

Dongfeng et al. 

(2012) Kina 

Retrospektiv 

Interventions- 

Studie 

60 Hur kontrastmedel 

kan förstärka MRT 

undersökningen och 

genom detta ge svar 

på hur tumören ser 

ut efter 

cellgiftbehandling 

 

Ingen signifikant 

skillnad kunde 

ses i ålder och 

tumörstorlek 

mellan 

grupperna. Ingen 

signifikant 

skillnad kunde 

heller ses vid 

uppföljningen av 

tumörstorleken 

 

Hög 

Fornasa et al. 

(2012) Italien 

Kvantitativ, 

Prospektivstudie 

43 

Bortfall 

172 

Om förekomsten av 

metastaser i utvalda 

lymfkörtlar är 

lämpligt att 

undersöka med DWI 

DWI resulterade 

i en sensitivitet 

på 94,7 %, en 

specificitet på 

91,7 % och en 

identifierings 

noggrannhet på 

93,0 % 

 

Medel 

Freidlander et 

al. (2011) USA 

Retrospektiv, 

observationsstudie 

133 Om MRT screening 

hos kvinnor med en 

historia av lobulär 

cancer in situ (LCI) 

bör användas  

 

MRT screening 

är lämpligt för 

kvinnor som har 

en historia av 

LCIS 

Medel 

Freitas et al. 

(2012) 

USA 

Retrospektiv, 

observationsstudie 

98 Utvärdera 

utdelningen av bröst 

MRT screening hos 

kvinnor som tidigare 

har en historia av 

strålning mot bröstet 

 

MRT är bra för 

kvinnor som 

tidigare fått 

strålning mot 

bröstkorgen 

 

Medel 

Heijnsdijk et al.  

(2012) 

Nederländerna, 

Canada och 

Storbritannien   

Retrospektiv, 

observationsstudie 

1275 Eventuell 

anpassning av de 

nuvarande 

rekommendationerna 

som finns för 

BRCA1 och BRCA2 

gener 

 

Studien påvisar 

fördelarna med 

MRT screening 

hos BRCA1 och 

BRCA 2 bärare i 

ålder 25-60 år.  

Hög 

Hollingsworth 

et al. (2008) 

USA 

Retrospektiv, 

observations-

studie 

603 Bedöma effekten av 

MRT i preoperativt 

syfte 

 

Sammantaget 

förändrades den 

kirurgiska planen 

hos 20 % av 

kvinnorna som 

ingick i studien.  

  

Hög 

 

Sekundärsökning 
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Författare, År, 

Land 

Studiedesign Deltagare  

Bortfall 

Frågeställning 

Syfte 

Resultat 
 

Kvalitet 

Kommentar 

Menes et al.  

(2012) 

Israel 

Retrospektiv, 

observationsstudie 

105 Hur MRT fungerar 

preoperativt för 

kvinnor inför 

bevarande 

bröstkirurgi  

 

Utbytet av MRT 

kan ökas om den 

begränsas till en 

viss grupp av 

kvinnor i det 

preoperativa 

skeendet.  

 

Hög 

Miller et al. 

(2013) USA 

Kvantitativ 

Intervjustudie 

 

 

11222 Hur MRT används 

hos vissa 

undergrupper av 

kvinnor 

Studien påvisade 

att MRT kan 

både 

nyttjas för 

mycket samt för 

lite hos vissa 

undergrupper av 

kvinnor 

 

Hög 

Ng et al. (2013) 

USA 

 

Kvalitativ, 

prospektiv studie 

 

148 

 

En jämförelse 

mellan MRT och 

Mammografi, 

vilken ger bästa 

kvalitén och är 

känsligast vid 

upptäckten av 

cancer 

 

Mammografin 

hade en 

känslighet på 68 

% och MR 67 % 

När 

modaliteterna 

kombinerades 

ökade det till 94 

%. När kvalitén 

granskades 

visade det att 

mammografi gav 

93 % och MRT 

gav 94 %  

 

Medel 

 

Obdeijn et al. 

(2012) USA 

Kvantitativ, 

experimentell 

interventionsstudie.    

242 Hur MRT kan 

nyttjas i 

preoperativt syfte 

Preoperativ bröst 

MRT ändrade 

den kirurgiska 

planen för 34,1 

procent av 

patienterna. I 

MRT gruppen av 

det även färre 

som behövdes 

genomgå 

ytterligare 

operationer 

 

Medel 
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Författare, År, 

Land 

Studiedesign Deltagare  

Bortfall 

Frågeställning 

Syfte 

Resultat 

 

Kvalitet 

Kommentar 

Price et al. 

(2009) 

Australien 

Kvantitativ, 

experimentell 

interventionsstudie 

171 Redovisar 

erfarenheten av 

att använda MRT 

hos de australiska 

kvinnorna som är 

asymtomatiska 

Resultatet 

påvisar att MRT 

kan användas 

som screening 

metod hos den 

australiska 

befolkningen 

med ökad risk 

för bröstcancer 

 

Medel 

Stucky et al. 

(2009) USA  

Kvantitativ, 

Prospektiv-studie 

43 Om MRT 

förbättrade 

detektionen av 

kvarvarande 

sjukdom med 

positiva eller små 

marginaler efter 

lumpektomi. Om 

tid mellan 

operation samt 

MRT påverkar 

detektering av 

kvarvarande 

sjukdom 

9 patienter hade 

fals-positiva 

MRT fynd, 24 

patienter hade 

ingen 

kvarvarande 

sjukdom. MRT 

inom 28 dagar 

hade en 

känslighet på 85 

% och MRT 

efter 28 dagar 

hade en 

känslighet på 69 

% 

 

Hög 

 

 

Sekundärsökning 

 

 

 

 

 

 

Turnbull et al. 

(2010) 

Storbritannien 

Kvantitativ, 

experimentell 

interventionsstudie.    

1623 Den kliniska 

effekten av 

kontrast-förstärkt 

MRT hos kvinnor 

med primär 

bröstcancer 

 

Resultatet 

visade att den 

radiologiska 

effekten inte 

kunde associeras 

med cancer 

 

Hög 

Vanderwalde et 

al. (2011) Los 

Angeles 

Retrospektiv, 

observationsstudie 

48 Utvärdera MRT 

efter bilateral 

mastektomi 

Värdefull vid 

kvarvarande 

bröstvävnad hos 

högrisk gruppen. 

Tvivelaktig om 

bröstvävnad inte 

finns kvar 

 

Medel  
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Etiska överväganden 

Enligt Forsberg & Wengström (2008) är det viktigt att få ett godkännande från den etiska 

kommittén innan en studie påbörjas. Detta är för att personerna som medverkar i studien inte 

ska bli lidande. Därför har vi valt att använda artiklar där deltagarna blivit rättvist behandlade, 

gett sitt godkännande inför studien och där de får veta vad studien går ut på. När vi gjorde 

våra sökningar har vi varit noga med att artiklarna vi valde till vårt arbete ska vara granskade, 

det innebär att kontroller av plagiat och stöld av andras forskning har gjorts. Plagiat och stöld 

av data får inte förekomma inom forskningen då det är oetiskt och skapar oredlighet bland 

forskarna (Forsberg & Wengström, 2008. s.77). 
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Resultat 

 

Användning av MRT som komplement till mammografi 

 

MRT hos högrisk kvinnor 

I studien av Heijnsdijk et al. (2012) framkommer det att kvinnor som är BRCA1 och BRCA2 

mutationsbärare ska genomgå screening av brösten med MRT. MRT har en hög känslighet för 

att upptäcka cancer som är invasiv och detta särskilt i täta bröst. Det finns dock skillnader 

mellan BRCA1 och BRCA2 vilket kan bidra till att det eventuellt kan behövas olika riktlinjer 

av screeningen på grund av detta. De kvinnor som har en BRCA1 eller BRCA2 genmutation 

har en högre risk att diagnostiseras med bröstcancer, risken för utveckling av cancer är 45 % - 

87 % vid 70 års ålder. Bröstcancern utvecklas troligast med en högre tillväxttakt samt att 

bröstcancer uppträder i en allt yngre ålder. 

Enligt Heijnsdijk et al. (2012) fanns det signifikant skillnad mellan BRCA1 och BRCA2 

mutationsbärare i ålder, stadie av DCIS samt att det fanns högre risk att utveckla cancer för 

BRCA1 mutationsbärare. MRT i jämförelse med enbart mammografi påvisar färre antal 

intervallcancer, gynnsammare stadiefördelning, mera T1A/B (beskriver tumörstorleken) samt 

en förväntad minskning av bröstcancer dödligheten med mellan 42 % - 50 % hos BRCA1 och 

47 % - 62 % hos BRCA2. Att använda mammografi mellan åldrarna 25 och 60 år samt MRT 

screening fram till 50 års ålder påvisade en lägre förväntad dödlighet för BRCA1 (48 %) och 

en något högre dödlighet för BRCA2 (61 %). Att jämföra mammografiscreening med studien 

om screening protokoll minskade sannolikheten att dö i bröstcancer från 14 % till 12 % för 

BRCA1 och 7 % till 5 % för BRCA2.  

Denna studie tyder sammanfattningsvis på fördelar med att använda MRT som 

screeningmetod för BRCA1 mutation bärare samt BRCA2 mutation bärare i åldern 25 – 60 år. 

Studien påvisade även att det fanns stora skillnader när det gäller naturalförlopp av 

bröstcancer. Det rekommenderas att årlig MRT screening upp till 60 år bör utföras på kvinnor 

som är BRCA1- och BRCA2 mutations bärare eftersom den uppskattade dödligheten 

minskade påtagligt (Heijnsdijk et al., 2012). 
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Preoperativ MRT 

Ciocchetti et al. (2009), Menes et al. (2012) och Hollingworth et al. (2008) har gjort studier 

om MRT i preoperativt syfte och sammantaget ändrades den kirurgiska planen hos flertalet av 

kvinnorna som ingick i dessa tre studierna. 

I studien av Hollingworth et al. (2008) där 496 kvinnor deltog, förändrades den kirurgiska 

planen hos 20 % av kvinnorna. Dock kunde MRT både underskatta och överskatta mängden 

av kvarvarande tumör, dessa positiva prediktiva värden (PPV) återspeglas inom olika 

storleksintervall. Resultat som var sant-positiva för tumörstorlek upp till 1 cm var 80 %, 

resultat som var sant-positiva för tumörstorleken 1-2 cm var 10 %, resultatet som var sant-

positiva för tumörstorlek större än 2 cm var 6 % och falskt-positiva resultat var 4 %, 

I studien av Ciocchetti et al. (2009) ändrade MRT stadieindelningen av bröstcancern hos 18 % 

(14/76) av patienterna. Hos 25 % av patienterna (19/76) ändrades den kirurgiska planen efter 

MRT. Ändringarna som gjordes var att kvinnorna som från början skulle genomgå 

bröstbevarande terapi fick istället genomgå mastektomi med eller utan att lymfkörtlarna togs 

bort i armhålan. Ändringarna berodde på att multifokal sjukdom som upptäckts hos 7 kvinnor, 

multicentrisk sjukdom upptäcktes hos 9 kvinnor och större tumörer än vad som var väntat 

hittades hos 3 patienter vid MRT undersökningen. Multifokal innebär att det finns flera 

förändringar nära i samma kvadrant och multicentrisk betyder att det finns flera förändringar i 

bröstets olika delar.  

Obdeijn et al. (2012) hade som syfte att utvärdera om preoperativ MRT av brösten skulle 

medföra en minskning av lumpektomi med positiva marginaler samt minska reoperationer i 

jämförelse med en kontrollgrupp. Det var 123 patienter som ingick i MRT gruppen och 119 

patienter som ingick i en historisk kontrollgrupp. Resultaten jämfördes sedan mellan MRT-

gruppen och den historiska kontrollgruppen och fann en betydande minskning av tumörpositiv 

resektionsmarginal och reoperationer hos patienterna. MRT-bilden hade en positiv inverkan 

på den kirurgiska metoden samt på resektionsmarginalerna. MRT är bättre än mammografi på 

att identifiera patienter som behöver mastektomi, men medför att fler väljer att utföra 

mastektomi.  

I studien av Menes et al. (2012) utfördes 1180 operationer, 934 hade bröstbevarande kirurgi 

och 246 hade mastektomi. Under studieperioden kunde en ökning av MRT ses och en orsak 

till detta sågs vara att MRT användes som komplement till mammografin då brösten var täta 

och en bra granskning inte kunde göras av bilderna. Fynd vid MRT undersökningen ledde till 
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ändringar i den ursprungliga kirurgiska planen hos 32 av kvinnorna, 12 genomgick 

bröstbevarande kirurgi, 14 mastektomi och 6 kvinnor gjorde ytterligare ett kirurgiskt ingrepp 

på det kolaterala bröstet. Av de kvinnor som gick igenom en större operation utan att ha 

genomgått MRT preoperativt, visade uppföljningen med MRT cancer hos sju av kvinnorna. 

Hos övriga 6 kvinnor kunde partiell korrelation eller ingen korrelation ses mellan MRT-

beskrivning av foci eller patologiskt fynd. Hos 92 av kvinnorna kunde fri marginal ses efter 

operationen.  

 

Postoperativ MRT 

Stucky et al. (2009) har gjort en studie där 43 kvinnor deltog, där tumörstorleken i genomsnitt 

låg på 1,8 cm. Vid uppföljning efter kirurgi kunde cancer påvisas hos 26 av 43 kvinnorna (60 

%) med MRT.  Dessa 43 kvinnor genomgick MRT innan re - excision (bortoperation), efter 

den ursprungliga bröstkirurgin påvisade MRT indikation av återfall hos 29 av kvinnorna. Hos 

tjugo av kvinnorna (69 %) kunde cancer fortfarande påvisas med hjälp av MRT. Vid 

histologisk utvärdring fanns det fortfarande cancer av ductal, lobulär och DCIS typ kvar. 

Resterande kvinnor (9) som utförde MRT fick falskt – positiv då inget av sjukdomen visade 

patologi vid undersökningen. Utvärderingen visade att en kvinna hade oregelbunden struktur i 

bröstet, 3 hade fettnekros, 4 med normal bröstvävnad och jättecells reaktion och 1 med 

jättecell granulomatös inflammation.  

Stucky et al. (2009) jämförde även vilken känslighet, specificitet, PPV, NPV och noggrannhet 

MRT undersökningen hade inom 28 dagar efter operation samt efter mer än 28 dagar. 

Resultatet redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Tabell över postoperativ MRT inom olika tidsintrevall 

Referenser 

K
ä
n

sl
ig

h
et

 

S
p

ec
if

ic
it

et
 

P
V

V
 

N
P

V
 

N
o
g
g
ra

n
n

h
et

 

Stucky et al. 2009 

MRT undersökning inom 28 dagar 
85 % 56 % 73 % 71 % 73 % 

Stucky et al. 2009 

MRT undersökning efter mer än 28 dagar 
69 % 38 % 64 % 43 % 57 % 
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Enligt Vanderwalde et al. (2011) finns det lite kunskap om hur MRT ska användas i 

diagnostiken och vid uppföljningen av kvinnor som genomgått bilateral mastektomi. Syftet 

med denna studie var att utvärdera brösten med MRT efter bilateral mastektomi.  Det var 48 

kvinnor som deltog i studien och som tidigare genomgått bilateral mastektomi och 

sammanlagt erhölls 79 kvinnor MRT.  

I studien deltog 79 kvinnor, där 86 % genomgick MRT där beniga fynd påvisades. MRT 

bekräftade malignitet hos 2 %, 4 % av MRT-fynden ledde till ytterligare 

röntgenundersökningar där alla var godartade och 8 % av MRT påvisade kvarvarande 

bröstvävnad. Sammantaget kan det finnas värde att undersöka förekomst av kvarvarande 

bröstvävnad hos kvinnor som utgör viss risk för bröstcancer. Finns det dock ingen 

kvarvarande bröstvävnad identifierad är MRT hos patienter med mastektomi av tvivelaktigt 

värde (Vanderwalde et al., 2011). 

I tabell 5 och 7 sammanfattar vad artiklarna svarar på utifrån vårt syfte och frågeställningarna.  

 

Tabell 5. Tabell över sammanfattning av artiklar som svarar mot frågeställningarna. 

Referenser Högrisk Preoperativt Postoperativt 

Ciocchetti et al. 2009  X  

Heijnsdijk, et al. 2012 X   

Hollingworth et al. 2008  X  

Menes, et al. 2012  X X 

Obdeijn et al. 2012  X  

Stucky et al. 2009   X 

Vanderwalde et al. 2011   X 
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Indikationer för att genomgå en MRT av brösten  

 

Kvinnor som får genomgå en MRT undersökning av brösten  

I studien av Fornasa et al. (2012) genomgick 102 kvinnor diffusion-viktade magnetisk 

resonanstomografi (DWI), där förändringar större än 6 millimeter hittades i lymfkörtlarna. Av 

dessa kvinnor var det 43 stycken som uppfyllde de kriterier som krävdes för att delta i studien. 

Utfallet av studien visade två falskt – positiva och ett falskt - negativt resultat. 

Enligt Dongfeng et al. (2012) används kontrastmedel i undersökning med MRT, detta för att 

kunna se tumörens funktioner och egenskaper. Denna studie vill visa hur MRT och kontrast 

kan påvisa progressen av behandlingen. Kvinnorna delades in i två grupper efter provtagning 

med biopsi, patienter med patologisk respons (PCR) 10 st. (17 %) och patienter med icke – 

patologisk respons icke – PCR 50 st. (83 %). Tumörstorleken hade en median på 2,4 cm vid 

första MRT underökningen innan behandlingen startade. Vid uppföljningen efter 

behandlingen med MRT visades en viss minskning av tumörstorleken.  

I en studie av Turnbull et al. (2010) bedöms den kliniska effekten av kontrastförstärkt MRT 

hos kvinnor med primär bröstcancer. I studien deltog 1623 kvinnor och dessa randomiserades 

till antingen en MRT grupp eller en kontroll grupp (ingen MRT), det var 816 kvinnor som 

genomgick MRT och 807 kvinnor som inte genomgick MRT. 

I MRT-gruppen var det 5 % av patienterna (39) som genomgick en korrekt mastektomi på 

grund av MRT-fynd, 2 % av patienterna (16) som genomgick en onödig mastektomi, samt 3 

patienter som tog ett eget beslut att genomföra mastektomi. Det fanns även 2 % av patienterna 

(13) som genomgick en oplanerad operation på det kontralaterala bröstet eftersom iakttagelser 

gjorts på MRT och på 27 patienter genomfördes biopsi på det kontralaterala bröstet. Hos 7 % 

av patienterna (55) gjordes ändringar i den kliniska behandlingsplanen efter fynd som hittats 

vid undersökning med MRT (Turnbull et al. 2010). Även i en studie av Price et al. (2009) som 

gjordes, fick kvinnor genomgå MRT som sedan kompletterades biopsi med ultraljud för 

misstankar fanns om cancer. Hos en av patienterna hittades en 7 millimeters förändring och 

patienten valde då att genomgå en mastektomi, senare visa de sig att resultatet av analysen var 

negativt.  

I MRT gruppen var det 561 patienter, hos 196 av patienterna (69 %) genomfördes bred lokal 

excision. Hos 55 patienter (7 %) gjordes en förändring i den kliniska behandlingen efter 

patienterna, (24 %) genomgick mastektomi och för 59 patienter (7 %) av dessa var MRT inte 
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förankrad. Hos de 757 patienterna förutspåddes histopatologiskt förvaltning att vara etablerad. 

Förutspådd förvaltning enligt MRT kunde inte fastställas för 66 patienter (9 %), vilket 

resulterade i att 691 patienter genomförde båda metoderna. MRT förutsa korrekt på bred lokal 

excision för 458 av 547 patienter (84 %) och hos 89 av 547 patienter (16 %) av bred lokal 

excision vilket även de histopatalogiska fynden föreslog att en mastektomi skulle genomgås 

(Turnbull, et al., 2010).  

Miller et al. (2013) gjorde en studie som anger den nationella skattningen av hur bröst MRT 

används bland kvinnor i USA. Bland de 11222 kvinnorna som deltog rapporterade ungefär 5 

% att de har haft MRT undersökning och 2 % svarade att de hade genomgått MRT inom de 

två år som studien pågick. Mindre än hälften av de kvinnor som genomgått MRT hade en 

ökad risk att utveckla bröstcancer. Ungefär 60 % uppgav att de hade genomgått MRT av 

diagnostiska skäl.  

 

MRT som screeningmetod för olika typer av bröstcancer 

Enligt Brennan et al. (2009) har rapporter kommit om att i 1 – 3 % av fallen har kvinnorna 

dubbelsidig bröstcancer (CBC). Denna studie har gjorts för att se hur bra MRT är för att 

kunna användas som screeningmetod för att i tidigt stadium upptäcka dubbelsidig bröstcancer 

hos de kvinnor som nyligen fått diagnosen cancer. 

22 studier gjordes för att upptäcka CBC hos kvinnor där 137 av 3253 fick diagnosen. I 18 av 

dessa studier kunde CBC påvisas hos 123 kvinnor med hjälp av MRT dit även ductal, lobulär 

cancer och andra tumörtyper upptäcktes hos övriga kvinnor. Resterande 4 studier upptäckte 8 

fall av CBC av 106 kvinnor där lobulär cancer först hade påvisats. Grunden i studien bestod 

av mammografi eller mammografi med ultraljud som komplement. Vid de studier där MRT 

gav falska resultat gjordes aldrig någon uppföljning som kunde säkerställa resultatet. I 5 

studier gjordes denna uppföljning för att påvisa dessa negativa resultat, därför kunde inte 

resultatet av alla dessa studier visa hur känslig och specifik MRT var vid diagnostisering av 

CBC (Brennan et al., 2009). 

I studien av Frilander et al. (2011) ingick 133 patienter och sammanlagt gjordes det 307 

screeningar. Studiens syfte var att bestämma om MRT screening för kvinnor med en historik 

av LCIS är något som bör förekomma. Antalet MRT screeningar varierade mellan patienterna 

under studieperioden. I dessa 307 studier var det 29 % som avlästes som normal bröstvävnad 

(BI-RADS 1) och 54 % som avlästes som godartade (BI-RADS 2), dessa 254 studier ledde till 
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en rekommendation att de skulle följas upp. Hos 9 % av patienterna avlästes resultatet som 

misstänkt (BI-RADS 4) och 0,3 % av patienter avlästes ha en starkt misstänkt malignitet (BI-

RADS 5). En rekommendation om biopsi skedde det bland19 % av patienter och hos en 

patient fanns det misstanke om både benigna och maligna fynd (BI-RADS 3 och 4) där 

rekommendationen blev biopsi samt en uppföljning inom snart framtid (Frilander et al., 

2011). 

Sammantaget var det 27 biopsier och av dessa utgav 37 % godartad förändring som 

exempelvis fettnekros eller papillom. 19 % av biopsierna påvisade malign sjukdom, fyra av 

fem cancrar upptäcktes redan vid den första MRT screeningen och en malignitet upptäcktes 

på den tredje screeningen. 26 % gav en hög risk för lesioner och efter den kirurgiska 

excisionen fanns det inga maligniteter. I 15 % av fallen genomfördes ingen biopsi. I studien 

av Frilander et al. (2011) fanns det vissa begränsningar, men resultatet tydde på att screening 

med MR är lämpligt för patienter som har en ökad risk att utveckla bröstcancer på grund av en 

historia av LCIS. 

 

MRT för kvinnor som tidigare genomgått strålning mot bröstkorgen 

I studier som gjort av Freitas et al. (2012) och Ng et al. (2013) har det visat sig att kvinnor 

som strålats för Hodgkin lymfom har en ökad risk att utveckla bröstcancer senare i livet.  

I båda studierna användes MRT och mammografi för att screena brösten hos dessa kvinnor 

där cancer hittades med hjälp av båda modaliteterna.  

Det har visat sig att kvinnor som utsatts för strålning mot bröstkorgen vid 25 års ålder har 11 

% risk att utveckla cancer redan vid 35 år och 25 % risk vid 45 år. Detta är baserat på en 

studie där 91 av 148 kvinnor hade utsatts för strålning mot bröstkorgen. MRT användes här 

som screeningmetod på alla kvinnor där 4 % hade cancer, dock kan inte en jämförelse göras 

mellan MRT och mammografi då endast 27 % av kvinnorna genomgick mammografi (Ng et 

al., 2013). 

Av de 148 kvinnor som deltog i studien fick 134 (90 %) genomgå minst en screening, 111 (75 

%) minst två och 100 (68 %) gjorde en komplett screening med tre undersökningar. Det var 

17 kvinnor som för första gången genomgick mammografiscreening och 129 som gjorde 

MRT. Av kvinnorna som gjorde mammografi 4 % och MRT 8 %, fanns benigna förändringar 

där 18 fick genomgå biopsi då de fick 3 på BI-RADS skala, och ytterligare 45 kvinnor som 
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kom upp på 4 – 5 på skalan. 18 Biopsier visade malign förändring. 5 kvinnor hade förändring 

som visades med MRT som sedan bekräftades med biopsi och 6 fall av mammografi visades 

vara förkalkningar (Ng et al., 2013).  

I studien som gjordes av Freitas et al. (2012) deltog 98 kvinnor, vilket bidrog till 558 

screeningstudier, varav 262 var med MRT och 296 var med mammografi. 90 % av kvinnorna 

hade tidigare utsatts för strålning av bröstkorgen vid Hodgkins lymfom. 9 % hade genomgått 

bröststrålning för att behandla non-Hodgkins lymfom och 1 % av patienterna hade en 

sjukdomshistoria som inte framkom i journalen. 

Av de 13 cancerformer som upptäcktes var det 12 (92 %) som detekterades med MRT och 9 

(69 %) som detekterades med mammografi som hjälp, MRT upptäckte ensam 4 (31 %) av de 

diagnostiserade bröstcancrarna. Tre av dessa var invasiva tumörer och en var DCIS. Det var 

enbart bara en cancer som inte upptäcktes på MRT och detta var på en 39 år gammal kvinna. 

Tio stycken cancrar (77 %) som diagnostiserades var små cancrar av både DCIS och invasiv 

cancer. Det var 13 % som hade lymfkörtlar som var positiva vid lymfkörtelbiopsi (Freitas et 

al., 2012). 

I studien av Freitas et al. (2012) fanns det ingen signifikant skillnad mellan mammografi och 

MRT, trots att med biopsier som komplement hittades fler maligniteter med MRT.  

Även om det fanns begränsningar i studien visades MRT vara bra undersökning för kvinnor 

som genomgått strålning mot bröstet. 

I tabell 6 har vi sammanställt de olika värdena av MRT när det gäller dess känslighet, 

specificitet, noggrannhet, PPV och NPV, för att jämföra de olika studiernas resultat.  

Tabell 6. Översikt av känslighet, specificitet, PPV, NPV samt noggrannhet. 

Referenser Känslighet Specificitet PVV NPV Noggrannhet 

Dongfeng et. al. 2011 40 % 100 % - - - 

Fornasa et al. 2012 94,7 % 91,7 % 90 % 95,7 % 93 % 

Hollingworth et al. 2008 - - 96 % - - 

Ng et al. 2013 67 % 98 % - - - 

Turnbull et al. 2010 50 % 89,3 % - - - 
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Tabell 7. Tabell över sammanfattning av artiklar som svarar mot frågeställningarna. 

Referenser Dubbelsidig 

Bröstcancer 
LCIS Hodgkins 

lymfom 

Non-

Hodgkins 

lymfom 

Tidigare 

strålning mot 

bröstet 

Screening 

Brennan et al. 2009 

 

X      

Frilander et al. 2011 

 

 X    X 

Freitas et al. 2012 

 

  X X X X 

Ng et al. 2013 

 

    X X 
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Metoddiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att komma fram till vilka kvinnor inom bröstcancer 

diagnostiken som är berättigade att genomgå en MRT undersökning samt för vilka kvinnor 

MRT är en lämplig screeningmetod för att upptäcka bröstcancer. Frågeställningen innefattade 

två frågor och dessa var: När används MRT av brösten som komplement till mammografi? 

Vilka indikationer finns för att genomgå MRT av brösten?  

Vi arbetade intensivt med att få fram så många artiklar som möjligt som kunde ge oss 

information om hur MRT används i bröstcancer diagnostiken. Granskningen har skett genom 

två olika granskningsformulär beroende på vilken studiedesign artikeln har haft. Såhär i 

efterhand kan det även kännas lite som att vi har varit väldigt hård i vår granskning just för att 

få fram de bästa artiklarna.  

Fördelen med att vi har varit väldigt kritiska i vår granskning är att det enbart är artiklar med 

bra kvalité som har fått medel eller hög på kvalitetsgranskningen och därav blir resultatet 

tillförlitligt. Det har varit viktigt för oss redan från start att litteraturstudien ska ha en hög 

trovärdighet och alla artiklar som fått låg på kvalitetsgranskningen har därav sorterats bort. 

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011, s. 110) skriver att forskargruppens analys av det 

vetenskapliga underlaget bidrar till den sammanvägda evidensstyrkan. Det är även valbart att i 

detta skeende välja bort de studier som har låg vetenskaplig kvalitet.  

Genom att artiklarna tar upp olika användningsområden för MRT av brösten bidrar detta till 

att läsaren får mycket information om detta vilket var målet med denna litteraturstudie. Vi 

valde även att exkludera alla artiklar som var äldre än fem år, detta för att det sker en ständig 

utveckling inom MRT och bröstcancer diagnostiken. Det viktigt att ha de nyaste studierna för 

att inte riskera att ge missvisande information. Enligt Friberg (2012) har exklusionskriterierna 

en viktig roll då de bidrar till att avgränsa antalet artiklar som hittat vilket i sin tur leder till att 

relevanta artiklarna kan besvara syftet. 

Hade tidsaspekten sett annorlunda ut hade vi valt att göra en kunskapssammanställning istället 

för en kvalitetsgranskning, detta eftersom att kunskapssammanställningen eventuellt hade 

bidragit till ännu mer information. En kunskapssammanställning innebär att en granskning av 

använda källor i studien genomförs. Genom att kontrollera om artikeln består av 

doktorsavhandlingar, publicerings tidskrift och land kan ett bevisvärde tas ut. Även metoden 

granskas genom urvalet av källor och dess kvalitet (Friberg, 2012).  
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En kunskapssammanställning hade då inneburit för oss att vi hade haft över 40 artiklar att 

sammanställa vilket hade varit en omöjlighet för oss. 

Det hade även önskvärt att ha funnit fler artiklar som tog upp MRT för kvinnor som har 

bröstimplantat då det inte påträffades någon artikel som fick hög eller medel på 

kvalitetsgranskningen. Även artiklar som tar upp kontraindikationerna för MRT vid 

bröstcancer diagnostiken hade vi ha velat ha funnit då det hade bidragit till en större inblick i 

vilka kvinnor som inte kan genomgå en MRT undersökning av brösten.  
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Resultatdiskussion  

Indikationer för bröst MRT screening har enligt vårt resultat visat sig vara dubbelsidig 

bröstcancer, DCIS, BRCA genmutations bärare och kvinnor som tidigare genomgått strålning 

mot bröstkorgen exempelvis kvinnor som utsatts för strålning mot bröstkorgen vid Hodgkins 

lymfom. Enligt Yahalom (2013) hade mammografi och MRT en stor betydelse för upptäckten 

av bröstcancer hos kvinnor som tidigare blivit utsatta för strålning mot bröstkorgen vid 

Hodgkins lymfom. Colin et al. (2012) påvisar även i sin studie att MRT är en utmärkt 

screeningmetod för kvinnor som blivit strålade mot bröstkorgen. The American Cancer 

Society, United Kingdom Department of Health och European Society of Breast Cancer 

Specialists rekomenaderar att dessa kvinnor årligen bör genomgå en MRT för att upptäcka 

bröstcancer. 

I vårt resultat framkom det att MRT är en bättre metod än mammografi för kvinnor som är 

BRCA1 och BRCA2 genmutations bärare då den har en högre känslighet. Det 

rekommenderas även att kvinnor med BRCA1 och BRCA2 ska genomgå screening med MRT 

då det påvisats att den förekommer bland kvinnor i åldrarna 25 – 60 år och en minskning i 

dödligheten har setts vid tidig upptäckt av denna gen. Enligt Raza (2010) har det visat sig att 

MRT är ett bättre alternativ vid screening av kvinnor med denna cancergen då den är 

känsligare än vad mammografi. MRT har gjort stora framsteg den senaste tiden och 

experterna tror att MRT kommer att ersätta mammografi screeningen då den har en känslighet 

som är 10 gånger högre och ger ett bättre resultat för de kvinnor som löper en högre risk för 

bröstcancer. Weinstein (2010) skriver i studien att the American Cancer Society har satt upp 

riktlinjer för kvinnor med BRCA1 eller BRCA2 mutationsgen, att dessa kvinnor ska genomgå 

screening med MRT för att risken är hög att kvinnorna ska utveckla bröstcancer under sin 

livstid. 

I resultatet framkommer det även att kvinnor med DCIS har en ökad risk att utveckla 

bröstcancer. Weinstein (2010) tar upp i sin studie att det är vid första screeningen med 

mammografi som DCIS upptäcks. Men även brister finns med mammografi då brösten har en 

varierande täthet. Även i en studie gjord av Newstead (2010) visades det att DCIS är svårt att 

diagnostisera med MRT, dock kan tecken på DCIS påvisas när patienten får göra MRT med 

kontrastmedel. 

Att MRT är en bra modalitet för avbildning av bröstcancer har framkommit i vårt resultat, 

även om det leder till en del falskt-positiva resultat. Dock kan detta bidra till att påverka den 



 
 

29 
 

mentala hälsan hos dessa som påvisar en förändring i bröstet som sedan visar sig vara 

godartad. Det är självklart tråkigt att oro och stress ska behöva uppstå samtidigt som det är 

viktigt att inte glömma bort att i tidigt stadie kunna upptäcka malignitet och dess utbredning. 

MRT är en bra modalitet för att upptäcka olika former av bröstcancer samt dess utbredning 

och det överväger i vårt tycke de falskt-positiva resultaten. Enligt Philpott (2010) är MRT inte 

endast bra för kvinnor med genmutation utan när det gäller upptäckten av invasiv cancer har 

visat sig öka i antalet positiva resultat. Day (2009) skriver även att det finns studier som 

påvisat att det hos nydiagnostiserade kvinnor ofta upptäcks ockult multifokal eller 

multicentrisk cancer som innefattar mastektomi som kirurgiskmetod istället för 

bröstbevarande kirurgi.  

Resultatet tyder även på att MRT är bättre än mammografi på att identifiera de patienter som 

behöver mastektomi samt bidrar till att fler väljer att genomgå kirurgiskmetod. Att den 

kirurgiska planen ändrades efter MRT undersökning påvisas även i en studie av Duygulu et al. 

(2012) där den kirurgiska planen ändrades hos 19 % av de 68 kvinnor som ingick i studien. 

Hos 23,5 % av dessa kvinnor medförde förändringen att mastektomi utfördes istället för 

bröstbevarande kirurgi. Det påpekas även i denna studie att den kirurgiska planen ändras i 10 

% - 48 % av fallen och där av kan frågan om mastektomi positivt kommer påverka 

överlevnaden. I en annan studie av Katipamula et al. (2008) har resultat framkommit att med 

hjälp av MRT screening har en ökning av antalet mastektomi kunnat påvisas. Från år 2003 då 

studien startade har antalet mastektomier ökat med 23 %. Denna ökning kunde ses på grund 

av att MRT har en hög känslighet. 

Postoperativt har vårt resultat visat att tiden mellan operation och postoperativ MRT har 

betydelse för känslighet, specificitet och noggrannhet. Bröstcancer kan fortfarande påvisas 

med hjälp av postoperativ MRT hos en del kvinnor. Resultatet påvisar även att utföra en MRT 

undersökning på en kvinna som genomgått dubbelsidig mastektomi och ingen bröstvävnad 

finns kvar är MRT av tvivelaktigt värde. I en studie av Weinstein et al. (2010) kan MRT ge 

stöd i bedömning av hur mycket kvarvarande sjukdom som finns kvar inför ny operation hos 

patienter som har positiva marginaler efter excision. Postoperativ MRT bör utföras inom kort 

tidsperiod efter kirurgin. Restmikroskopisk sjukdom syns inte alltid med MRT, där av bör 

postoperativ MRT jämföras med den patologiska status de kirurgiska marginalerna hade vid 

lumpektomi.  

http://jco.ascopubs.org/search?author1=Rajini+Katipamula&sortspec=date&submit=Submit
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Det skulle behövas fler studier inom området samt att det skulle medföra stor hjälp om det 

utformades fler riktlinjer för användningen av MRT. Att använda MRT både som screening 

och komplement är något som är viktigt. Fler riktlinjer och fler studier skulle troligast 

medföra en effektivare behandling för kvinnor med bröstcancer, skapa större effektivitet samt 

medföra en minimal risk att någon kvinna inte får den undersökning som egentligen behövts. 

Enligt Day (2009) väcks det frågor utifrån ACS riktlinjer, nämligen vem som ska screenas 

och hur detta ska gå till. Risken för bröstcancer är komplicerad att bestämma. Primära 

vårdgivare samt radiologer inte är tillräckligt förberedda för vem som ska bedömas med en 

MRT av brösten samt vem som ska bedöma detta och vilka verktyg som ska användas för att 

fastställa risk. Det finns även svårigheter i att ta rätt beslut om vilka kvinnor i 

mellanriskgruppen, de kvinnor som har 15 % - 20 % risk att utveckla bröstcancer, som ska 

genomgå screening med MRT. 

Screening med MRT har en stor betydelse för framtidens bröstdiagnostik då utvecklingen går 

framåt och forskning görs ständigt inom området. Weinstein (2010) menar i sin studie att 

kvinnor med BRCA mutationsgen och de kvinnor som blivit utsatt för strålning mot 

bröstkorgen har en hög risk att utveckla bröstcancer under livet och skall därför genomgå 

screening med MRT för att tidigt upptäcka detta. 
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Slutsatser 

Radiografi är det huvudområde som vi röntgensjuksköterskor arbetar inom, det innebär att 

utbildningen till röntgensjuksköterska undervisar oss inom olika modaliteter. Inom radiografi 

ska utbildning ge de kunskaper inom olika metoder som krävs för att genomföra behandlingar 

och undersökningar i diagnostiskt syfte. Detta med hjälp av funktionella och bildgivande 

morfologiska metoder. Röntgensjuksköterskor behöver även ha kunskap om vilka patienter de 

möter vid MRT, därav är vår litteraturstudie relevant eftersom att kunskap erhålls om olika 

användningsområden för MRT i bröstcancer diagnostiken. Kvinnor med bröstcancer kan även 

undersökas vid andra modaliteter och därför är det viktigt att röntgensjuksköterskan har 

kunskap om tidigare utförda undersökningar.  

MRT har visat sig vara en bra screening metod för vissa grupper av kvinnor samt att det är ett 

bra komplement till andra modaliteter som mammografi och ultraljud. Inför operationer kan 

MRT användas för kartläggning av tumörer och har även gett goda resultat vid postoperativa 

undersökningar för att se om all sjuk vävnad tagits bort i samband med operationen. MRT har 

en förmåga att ge mycket information av brösten då den har en hög känslighet och kan genom 

detta upptäcka väldigt små förändringar som annars kan misstolkas som frisk vävnad. Det 

största området där MRT används är för att screena kvinnor som är gen mutationsbärare av 

BRCA1 och BRCA2. Förändringarna i brösten hos dessa kvinnor är svåra att upptäcka i tidigt 

skede med mammografi vilket gör att MRT är en utmärkt modalitet då den har hög känslighet 

för att påvisa onormala förändringar. Tyvärr är MRT inte helt utvecklad ännu för att kunna 

användas som screeningmetod för alla kvinnor då det är en tidskrävande undersökning och 

som fortfarande kostar en hel del att utföra. Om fler studier utförs inom området kan MRT 

komma att bli en utmärkt screeningmetod för alla kvinnor och bröstcancer kan upptäckas hos 

fler kvinnor i ett tidigare skede. 
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Bilaga 1 

 

Ordlista:  

Adenopati = Förstorade lymfkörtlar i armhålan 

Apocrin cancer = En sällsynt form av cancer med en struktur som liknar en svettkörtel 

Ockult cancer = Förändring som inte är synlig på mammografi. Förändringen döljs i den 

röntgentäta bröstvävnaden. Synliggörs med MRT eller ultraljud 

DCIS = Duktal cancer in situ 

Excision = Bortskärning 

Falsk-negativ = Har sjukdom 

Falsk-positiv = Har inte sjukdom 

Indexlesion = Den tumör som hittas vid första undersökningen 

Intervall cancer = Cancer som uppkommer mellan två olika screeningar 

Invasiv cancer = Fullt utvecklad cancer 

Lesion = Sjuklig förändring 

Loko-regional = Lokalt på bröstet samt regionalt (runt omkring bröstet) 

Lumpektomi = Bröstbevarande kirurgi 

Mastektomi = Hela bröstet tas bort 

Multicentrisk cancer = Flera förändringar i bröstets olika delar (kvadrant). Betingar 

mastektomi. 

Multifokal cancer = Flera förändringar nära varandra i samma kvadrant. Kan opereras med 

lumpektomi 

Negativt prediktivt värdet (NPV) = Sannolikheten för ett korrekt negativt resultat 

Positivt prediktivt värde (PPV) = Sannolikheten för ett korrekt positivt testresultat 

Resektionsmarginal = Större delar omkring tumören tas bort för att inget från tumören blir 

kvar 

Sant-positiv = Har sjukdom 

Sant-negativ = Har inte sjukdom 


