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Forord
Brystkreft er en av de vanligste kreftformene blant kvinner i Norge. Mammografi er
røntgenundersøkelse av brystene som kan oppdage brystkreft på et tidlig stadium. SINTEF fikk
sommeren 2009 i oppdrag fra Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte gjennom
midler fra Rosa sløyfe, å gjennomføre et forskningsprosjekt der formålet var å få økt kunnskap om
erfaringer, holdninger og kunnskap kvinner i alderen 45-54 år hadde til mammografi.
Det ble nedsatt en prosjektgruppe som ga innspill på prosjektprotokoll, spørreskjema og analyse
av resultater. Det ble i alt gjennomført tre felles møter i denne prosjektgruppen. I tillegg har det
vært holdt flere mindre møter og det har vært omfattende korrespondanse per telefon og e-post
med prosjektmedarbeiderne og spesialrådgiver Sidsel Sandvig og avdelingssjef Ole Alexander
Opdalshei i Kreftforeningen. Prosjektgruppen besto av forsker og prosjektleder Lilian Leistad, og
forskerne Anita Øren, Silje Lill Kaspersen, Heidi Jensberg ved SINTEF, forsker Marit Solbjør ved
Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, overlege og forsker Anne Irene Hagen ved henholdsvis
Avdeling for mamma- og endokrinkirurgi ved St Olavs Hospital og Institutt for LBK, og
Avdelingsoverlege Agnes Østlie ved Mammografiavdelingen, St Olavs Hospital, Trondheim.
Rekruttering av kvinner til de innledende intervjuene ble utført i samarbeid med daværende
avdelingsleder Lars Garberg og mammografiansvarlig radiolog Ulrika Ekseth ved Curato Røntgen
i Trondheim, og radiolog Camilla de Grijs ved Mammografiavdelingen, St Olavs Hospital,
Trondheim. Tusen takk for meget godt samarbeid.
Samtidig vil vi takke prosjektsekretær Mona Eidem og kontaktpersoner som har bidratt i
prosjektet. Videre vil vi også rette en takk til Caroline Berge Rogstad og Christine Berge Rogstad
for hjelp med databehandling.
Vi vil tilslutt rette en stor takk til alle kvinner som har deltatt i studien, både de som møtte til de
preliminære intervjuene, og de som ringte inn for å fortelle oss om sine erfaringer med
mammografi. En stor takk rettes også til alle kvinner landet rundt, som har tatt seg tid til å fylle ut
spørreskjemaet. Dere har alle bidratt til økt kunnskap om erfaringer, kunnskap og holdninger til
mammografi blant yngre norske kvinner.
Trondheim, juli 2010

Lilian Leistad
Prosjektleder

Anita Øren
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1 Bakgrunn
Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene for å identifisere eventuelle kreftsvulster. På
bakgrunn av bildene fra undersøkelsene kan røntgenlegen ved typiske forandringer skille mellom
godartete og ondartede forandringer. Ved mistanke om brystkreft kan det være aktuelt å supplere
mammografiundersøkelsen med ultralyd, magnetisk resonanstomografi (MR), og celle- eller
vevsprøver [1].
1.1 Brystkreft
Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i Norge og i verden forøvrig [2]. Ifølge
Kreftregisteret ble det i perioden 2004-2008 i gjennomsnitt registrert 2 770 nye brystkrefttilfeller
hvert år i Norge [3]. I de senere årene er det registrert en økende forekomst av brystkreft blant
kvinner i alderen 30-54 år, samt at brystkreft også er den hyppigste kreftformen blant kvinner i
alderen 55-74 år [1]. Av de mer enn 2 700 kvinner som hvert år får diagnosen brystkreft, er 575
under 50 år, hvorav 283 av kvinnene var i alderen 45-49 år. I 2007døde 662 kvinner av brystkreft
[3]. Foreløpig vet man ikke hva som er de direkte årsakene til brystkreft, men man kjenner til at
faktorer som kjønn, alder, hormonelle forhold, arv og tidligere brystkrefthistorie kan være knyttet
til risikoen for å få brystkreft. Når det gjelder arvelighet, er omtrent fem prosent av
brystkrefttilfellene arvelig. Videre er tidlig tidspunkt for første barnefødsel, fysisk aktivitet og lavt
alkoholforbruk faktorer som kan medvirke til å redusere risikoen for brystkreft [1]. I de tilfeller
kvinner får påvist brystkreft, er flere faktorer avgjørende for hvilken behandling kvinnen får. I
tillegg til at kvinnens alder har en viss betydning, vurderes behandlingen ut fra svulstens størrelse,
egenskaper til kreftcellene, og om det foreligger spredning til nærliggende lymfeknuter.

1.2 Mammografiprogrammet
Screening, eller masseundersøkelse, er en undersøkelse av i utgangspunktet friske personer for å
finne en bestemt sykdom [4]. Tre av de ti kjernepunktene for å igangsette screening er blant annet
at sykdommen har relativt stor utbredelse i en befolkningsgruppe, og dermed utgjør et viktig
helseproblem for samfunnet, at det eksisterer tester som kan påvise sykdommen før man får
symptomer, og at det finnes effektive behandlingsmetoder mot den aktuelle sykdommen [5-7].
Mammografiscreening ble innført i forbindelse med etablering av det offentlige
Mammografiprogrammet. Programmet ble etablert som et pilotprosjekt i de fire fylkene Akershus,
Hordaland, Oslo og Rogaland i perioden 1995-1996 [8]. Programmet ble et landsdekkende tilbud i
løpet av 2004 [9]. I dag er 17 brystdiagnostiske sentre etablert i Norge, og disse er videre knyttet
til en eller flere bildetakingsenheter [10]. Mammografiprogrammet har som mål å redusere
dødeligheten av brystkreft med 30 prosent blant de inviterte [8]. Mammografiprogrammet
innebærer at alle kvinner i alderen 50-69 år blir innkalt til mammografi annet hvert år. Ved hjelp
av screeningprogrammet håper man å kunne oppnå at kreftsvulster oppdages så tidlig at de ikke
har rukket å spre seg [10]. Mye tyder på at innføringen av organisert brystkreftscreening i Norge
har ført til økt registrert forekomst av brystkreft blant kvinner i alderen 50-69 år [9]. Enkelte
studier har også vist at mammografiscreening reduserer totaldødeligheten av brystkreft [11-15].
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WHO har rapportert at brystkreftdødeligheten blant kvinner som inviteres til
mammografiscreening er redusert med 20-25 prosent [16], mens i en studie er effekten av
mammografiscreening rapportert til å være 35 prosent for de kvinnene som møtte opp [17]. Andre
studier har imidlertid vist at mammografiscreening har liten eller ingen effekt på dødeligheten av
brystkreft [18]. I noen tilfeller kan mammografi skape unødvendig engstelse hos enkelte kvinner.
Dette gjelder spesielt de som blir innkalt til etterundersøkelse for videre utreding på grunn av
mistanke om brystkreft, men der undersøkelsen viser at det likevel ikke er kreft (falske positive).
Enkelte kvinner opplever å få brystkreft mellom to screeninger (intervallkreft), og disse har
høyere dødelighet enn de med screeningoppdaget brystkreft [19-21]. I 2008 bevilget Norges
Forskningsråd midler til en forskningsbasert evaluering av det offentlige Mammografiprogrammet
i Norge.
Tall fra Kreftregisteret viser at siden oppstart av programmet har det vært et samlet oppmøte på
77 prosent (gjelder alle screeningrundene fullført innen utgangen av 2007), selv om det er store
regionale variasjoner i fremmøteprosenten. I den siste fullførte screeningrunden som ble avsluttet
i 2007, møtte 380 000 kvinner til mammografiscreening. Videre ser alder ut til å ha betydning for
oppmøte, og det er som oftest kvinner i alderen 55 – 64 år som deltar i programmet [10].
1.3 Private røntgeninstitutt/sentre
Private røntgeninstitutt har siden midten av 1980-tallet utført mammografiundersøkelser. Mens
det i 1980 ble utført 10 000 mammografiundersøkelser, økte antallet til 220 000 i 1993 [22],
hvorav de private røntgeninstituttene utførte rundt 70 prosent (157 000) av undersøkelsene, mens
det offentlige utførte de resterende 30 prosent. I en rapport fra 2006 ble det oppgitt at i 2003
utførte de private røntgeninstituttene om lag 90 000 mammografiundersøkelser [23]. I dag finnes
det seks røntgeninstitutt fordelt på totalt 18 avdelinger som tilbyr mammografi.
1.4 Mammografiscreening blant yngre voksne kvinner
De fleste tilfeller av brystkreft blir diagnostisert blant kvinner 50 år og eldre. En randomisert
studie som inkluderte over 160 000 britiske kvinner viste at screening av kvinner fra 40-årsalderen
resulterer i redusert risiko for brystkreft [24]. Fra Brasil er det vist at kvinner generelt har en
positiv holdning til brystkreftscreening, men har lav kunnskap om temaet [25]. Tilsvarende ble
funnet blant kinesiske kvinner [26]. Ifølge en oversiktsartikkel basert på litteratur til og med 2005
har kvinner i alderen 40-49 år en lavere gjennomsnittlig risiko for å få brystkreft enn eldre
kvinner, men høyere risiko for å være bekymret for falske positive screeningresultater [27]. I
denne artikkelen ble det videre konkludert at kvinner 40-49 år som gjennomgår screening får en
redusert dødelighet av brystkreft, men også økt risiko for unødvendige prosedyrer inkludert
røntgen, unødig bekymring og ubehag ved screeningen. Andre studier viser imidlertid at
mammografi har liten eller ingen effekt på brystkreftdødelighet blant kvinner i denne
aldersgruppen [28].
Man vet at kvinner under 50 år går til private røntgeninstitutt/sentre for å få utført mammografi,
men man kjenner ikke til motivasjonen til de kvinner som velger dette.
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1.5 Mål med prosjektet
Prosjektet har som overordnet mål å få økt kunnskap om erfaringer, kunnskap og holdninger til
mammografi blant kvinner i alderen 45-49 år, sammenlignet med kvinner i alderen 50-54 år.
Spørreundersøkelse er velegnet som metode for å få frem den kunnskapen som er mål for
prosjektet. For at resultatene skal ha gyldighet, må spørsmålene adressere relevante
problemstillinger knyttet til mammografi generelt og mammografiscreening. Videre må
undersøkelsen besvares både av et representativt utvalg kvinner som har gjennomgått
mammografiundersøkelse og kvinner som ikke har gjort dette. Kunnskap om tidligere
undersøkelser og fra preliminære intervju med kvinner i alderen 45-54 år, gir et godt grunnlag for
å utforme spørreskjemaet. En pilotgruppe bidro til kvalitessikring av spørreskjemaet.
Dybdeintervjuer ble benyttet i tillegg til spørreundersøkelse for å få mer detaljert kunnskap om
forhold knyttet til mammografi.
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2 Metoder
Målet med dette prosjektet var å undersøke hvilke erfaringer, kunnskap og holdninger kvinner i
alderen 45-54 år hadde til mammografi.
Studien ble godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge (REK).
Grunnlaget for denne rapporten er innhentet fra intervjuer og en spørreundersøkelse i perioden
november 2009 – juni 2010, og er inndelt i tre deler;
•

Preliminære intervju - kvalitativ metode

Preliminære intervju av kvinner i alderen 45-54 år. Intervjuene ble gjennomført i
november og desember 2009. Formålet med de preliminære intervjuene var å få
informasjon om tilleggsfaktorer som kunne inkluderes i spørreskjemaet, samt åpne for
nye spørsmål angående problemstillingene. I tillegg ga intervjuene informasjon som
ble behandlet som resultat.
•

Spørreundersøkelse – kvantitativ metode

En spørreundersøkelse blant kvinner i alderen 45-54 år. Denne ble gjennomført i mai
og juni 2010. Spørreundersøkelsen ble utformet på grunnlag av tidligere undersøkelse,
de preliminære intervjuene, samt innspill fra referansegruppen, oppdragsgiver og
prosjektmedarbeidere.
•

Dybdeintervju - kvalitativ metode

Dybdeintervju av kvinner i alderen 45-54 år. Intervjuene ble foretatt over telefon i mai
og juni 2010. Formålet var å få mer detaljert kunnskap om forhold knyttet til
mammografiundersøkelser enn det som fremkom i en spørreundersøkelsen.

2.1 Studiepopulasjon og rekruttering
I forkant av spørreundersøkelsen, ble kvinner i alderen 45-54 år som var til
mammografiundersøkelse enten ved St Olavs Hospital i Trondheim etter invitasjon fra
Mammografiprogrammet, eller ved Curato Røntgen i Trondheim, invitert til å delta i et
semistrukturert intervju som omhandlet erfaringer, kunnskap og holdninger til mammografi.
Kvinner i alderen 45-49 år som ikke hadde vært til mammografi, men annen røntgenundersøkelse,
ble også rekruttert ved Curato Røntgen. Til spørreundersøkelsen ble 7 000 kvinner i alderen 45-54
år per 1.1.2010 trukket ut av EDB Infobank etter godkjenning fra Sentralkontoret for
folkeregistrering, Skattedirektoratet. Av de 7 000 kvinnene som ble trukket ut, var 3 500 i
aldersgruppen 45-49 år mens de resterende 3 500 var i aldersgruppen 50-54 år. Invitasjon til å
delta i spørreundersøkelsen ble sendt ut i perioden 3.mai – 1.juni 2010. Vedlagt spørreskjemaet
fulgte et informasjonsbrev, samt en forespørsel om å delta i et dybdeintervju. Seksten kvinner tok
kontakt via telefon eller e-post for å delta i et intervju. Kvinnene ble intervjuet over telefon i mai
og juni 2010 (Figur 2.1).
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Figur 2.1. Skjematisk skisse av hvordan prosjektet ble gjennomført.

2.2 Preliminære intervju
Det ble utarbeidet en semistrukturert intervjuguide av prosjektgruppen (Vedlegg 1). En slik
intervjustruktur er tematisk fokusert, samtidig med at det er åpent for å gå i bredden da
spørsmålsformuleringen ikke er nøyaktig nedskrevet. I vårt tilfelle var temaet mammografi, og
formålet med de preliminære intervjuene var å få informasjon om tilleggsfaktorer som kunne
inkluderes i spørreskjemaet, samt åpne for nye spørsmål angående problemstillingene.
Kvinner i alderen 45-49 år ble rekruttert ved Curato Røntgen i Trondheim, som er et privat
røntgeninstitutt. Det ble både rekruttert kvinner som hadde vært til mammografi og kvinner som
ikke hadde vært til mammografi, men som hadde vært til annen røntgenundersøkelse. Curato
Røntgen stilte et møterom til disposisjon for gjennomføring av intervjuene.
Kvinner i aldersgruppen 50-54 år som hadde fått utført mammografi i forbindelse med det
offentlige Mammografiprogrammet, ble rekruttert ved Mammografiavdelingen på St Olavs
Hospital i Trondheim. Alle bortsett fra ett intervju ble gjennomført ved Avdeling for
forebyggende helseforskning, SINTEF, hvorav det ene ble gjennomført per telefon. Ett intervju
ble gjennomført ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, i Trondheim.
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Både ved Mammografiavdelingen, St Olavs Hospital og ved Curato Røntgen, ble kvinnene
informert om prosjektet av en radiolog ved avdelingen. I tillegg ble det hengt opp oppslag og lagt
ut informasjon om prosjektet på venterommene. De som ønsket å delta i intervju fikk et
informasjonsskriv, samt at de kunne oppgi sitt telefonnummer til radiologen. Telefonnumrene ble
deretter videreformidlet til prosjektleder, som tok kontakt med kvinnene for å avtale tid og sted
for intervjuene. Det var flere prosjektmedarbeidere i prosjektgruppen som foretok intervjuene.
Totalt 21 kvinner ble kontaktet etter at de skrev seg opp på listen for deltakelse i intervju. Av
disse ble det gjennomført intervju med 13 kvinner i alderen 45 – 54 år (median alder var 48).
Intervjuene varte fra 20 til 60 minutter, avhengig av hvilke erfaringer kvinnene selv hadde med
mammografi og hva de ønsket å formidle. Tabell 2.1 viser oversikt over informantenes alder og
bruk av mammografi.
Tabell 2.1. Alder og bruk av mammografi blant kvinner som møtte til preliminære intervjuer
Informant
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Alder
50
50
54
49
53
49
47
44
48
45
44
48
48

Bruk av mammografi
Mp*
Mp*
Mp*/ mammografi**
Mp*
Mp*/ mammografi**
Mp*
Mammografi**
Mammografi**
Mammografi**
Mammografi**
Ikke mammografi
Ikke mammografi
Ikke mammografi

* Deltatt i Mammografiprogrammet (MP)
**Mammografi utenfor Mammografiprogrammet

I forkant av intervjuene ble informantene bedt om å undertegne en samtykkeerklæring på at de
hadde lest informasjonsskrivet og at de ønsket å delta som informant i prosjektet. Utgifter til
transport til og fra intervjuene ble dekket av prosjektet.
2.2.1 Kvinner som hadde vært til mammografi
Av de kvinnene som ble rekruttert ved Curato røntgen, ble det gjennomført intervju med fire av
åtte kvinner som var i alderen 44-48 år. Tre av kvinnene avlyste det avtalte intervjuet grunnet
sykdom, mens en ikke tok kontakt etter avtale. Blant de kvinnene som ble rekruttert ved
Mammografiavdeling, St Olavs Hospital, var to av kvinnene 49 år. Disse kvinnene inngår i
aldersgruppen 50-54 år da de hadde vært til mammografi etter invitasjon fra
Mammografiprogrammet. Det ble gjennomført intervju med fem av seks kvinner i alderen 49-54
år. En av var kvinnene ikke var tilgjengelig på telefon i løpet av intervjuperioden.
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Blant de kvinnene (n=10) som noen gang hadde vært til mammografi, oppga fire av kvinnene at
de hadde vært til mammografi for første gang i forbindelse med Mammografiprogrammet. Videre
oppga fire kvinner at de var til mammografi første gang da de var i begynnelsen av 40- årene,
enten fordi de kjente en kul, fordi de hadde noen i familien eller bekjente med brystkreft, eller
fordi de syntes det var på tide. En hadde vært omtrent 19 år ved første mammografiundersøkelse
da hun oppdaget en kul i brystet, mens en annen kvinne oppga at hun var til mammografi første
gang i sitt hjemland da hun var i midten av 30-årene da hun ble engstelig for brystkreft etter
medikamentbruk.
2.2.2 Kvinner som ikke hadde vært til mammografi
Blant kvinner rekruttert ved Curato røntgen som ikke hadde vært til mammografi men til annen
røntgenundersøkelse, ble det gjennomført intervju med tre av seks kvinner i alderen 44-48 år. En
av kvinnene avlyste intervjuet grunnet sykdom, mens to ombestemte seg og ønsket ikke å delta i
intervju.
2.2.3 Kvalitative analyser
De preliminære intervjuene ble tatt opp på bånd, transkribert og analysert etter etablerte prinsipper
for analyse av kvalitative intervju. Faktorer som kom frem under intervjuene slik som opplevelsen
av selve undersøkelsen, grad av informasjon om undersøkelsen i tillegg til kunnskap, holdninger
og erfaringer til mammografi blant kvinnene generelt, ble inkludert i spørreskjemaet.
Intervjuguiden var veiledende og oppfølgingsspørsmål ble stilt der det var naturlig. Resultatene er
gjengitt som direkte sitater eller utsagn fra de preliminære intervjuene. I førstnevnte gjengis det
som er fortalt på individnivå, mens i sistnevnte gjenfortelles og sammenfattes det som befinner
seg på gruppenivå.
2.3 Spørreskjema
Prosjektgruppen utarbeidet et spørreskjema basert på de preliminære intervjuene og tidligere
undersøkelser [6, 29-33]. Oppdragsgiver kom også med innspill til spørsmål i spørreskjemaet. Det
ble tatt hensyn til at spørreskjemaet skulle være så kortfattet som mulig, samt unngå spørsmål som
kunne oppfattes som for sensitive. Dette med tanke på å få en høyest mulig svarprosent. Et felles
spørreskjema ble sendt ut til samtlige kvinner som deltok i spørreundersøkelsen. Ingen skulle
besvare alle spørsmålene, da det var forskjellige spørsmål avhengig av om de hadde vært til
mammografi eller ikke.
Før spørreskjemaet ble sendt ut ble det gjennomført en pilotstudie der fem kvinner i alderen 45-54
år ble bedt om å fylle ut spørreskjemaet. Prosjektleder gikk i etterkant gjennom spørreskjemaet
sammen med kvinnene for å få tilbakemelding når det gjaldt forståelsen av spørsmålene.
I tillegg til å inkludere typiske demografiske data i spørreskjemaet, ble det spurt om hvilke
erfaringer, kunnskap og holdinger kvinnene i målgruppen hadde med mammografi. I
stikkordsform var relevante problemstillinger vi ønsket å få kartlagt i forbindelse med
mammografiscreening hos kvinner 45-50 år var følgende: Ønske om å delta, følelser (engstelse,
forventning) knyttet til screeningen, informasjon i forkant og underveis, i hvor stor grad
tilgjengelighet til screeningsenter vil spille en rolle for deltakelse, tanker rundt risiko for
brystkreftdiagnose og muligheten for en falsk positiv eller falsk negativ brystkreftdiagnose.
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Blant kvinner i alderen 50-55 år ønsket vi å kartlegge følgende relevante problemstillinger knyttet
til mammografiscreening: Avvik/samsvar mellom forventning og faktisk opplevelse av
screeningen, årsaker til at man har valgt å delta/ikke delta, hvilke bakgrunnsvariabler, kunnskap
og holdninger predikerer deltakelse, omfang og årsaker til bruk av private screeningsinstitutter,
angst-/psykologiske påvirkninger i forkant/gjennomføring/ettertid, smerteopplevelse og videre
holdning/erfaring med mammografi.
Videre ønsket vi å kartlegge kvinnenes motivasjon for å møte eller ikke møte til screening. Dette
vil gi informasjon om motivasjonen er annerledes blant kvinner i alderen 45-50 år enn blant
kvinner i alderen 50-55 år. Se Vedlegg 2 for komplett spørreskjema. Spørreskjemaet var
tilgjengelig både på papir og elektronisk. Vi benyttet oss av markedsanalyseinstituttet Sentio AS
for å trykke, sende og skanne inn spørreskjemaene. Spørreskjemaet ble sent ut i uke 18 i 2010.
Det ble gjennomført én purrerunde i uke 22. Besvarelser som kom inn til og med 25. juni 2010 ble
inkludert i studien.
2.3.1 Svarprosent
Av bruttoutvalget på totalt 7 000 skjema, kom 72 skjemaer i retur merket ”ukjent, feil adresse
eller død”, og bruttoutvalget ble dermed redusert til 6 928. Vi fikk inn 3 116 besvarelser per post
og 361 over internett, totalt 3 477 besvarelser. Dette ga en svarprosent på 50 prosent.
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2.3.2 Frafallsanalyse
Frafall kan føre til utvalgsskjevhet dersom de som svarer på undersøkelsen (nettoutvalget) skiller
seg ut i forhold til bruttoutvalget. Som vist i Tabell 2.2, var kvinner i begge aldersgruppene likt
representert i vår undersøkelse. Det var ingen store forskjeller på nettoutvalg og bruttoutvalg med
tanke på hvilket fylke kvinnene var bosatte i. Det eneste fylket som hadde en forskjell på omtrent
to prosent, var Oslo.
Tabell 2.2. Demografiske variable og deltakelse i undersøkelsen.
Nettoutvalg Bruttoutvalg
n=3 477
n=6 928
%
%
Aldersgruppe
45‐49 år
50‐54 år

50
50

50
50

Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust‐Agder
Vest‐Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør‐Trøndelag
Nord‐Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

5
12
9
4
4
5
5
4
3
4
9
10
2
5
6
3
6
4
1

6
11
11
4
4
6
5
4
3
4
8
10
2
5
6
3
5
3
1

Fylke
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2.3.3 Spørsmålsformulering fra andre kjente undersøkelser
I spørreundersøkelsen ble det benyttet noen spørsmål fra andre undersøkelser, enten slik de ble
formulert i den opprinnelige undersøkelsen, eller modifiserte slik at de passet inn i vår
undersøkelse.
•

Spørsmål 11 i vårt spørreskjema (Vedlegg 2) er hentet fra Helseundersøkelsen 3 i
Nord-Trøndelag (HUNT) [29].

Har du noen langvarig (minst 1 år) sykdom, skade eller lidelse av fysisk eller psykisk art som
nedsetter dine funksjoner i ditt daglige liv?
Svaralternativene var Ja/nei.
Hvis ja; Hvor mye vil du si at dine funksjoner er nedsatt?
Litt
Middels
Er bevegelseshemmet
Har nedsatt syn
Har nedsatt hørsel
Hemmet pga. kroppslig sykdom
Hemmet pga psykisk sykdom

Mye

•

Spørsmål 15, 26, 41 i vårt spørreskjema er modifisert fra ”Tilfredshetsundersøkelsen
blant deltakerne i mammografiscreeningprogrammet ved Brystdiagnostisk Senter
(BSD). Kvalitetssikring av screeningdriften i Troms og Finnmark.”, av Heidi Hafstad
Høifødt og Line Bøe Nielsen [30].

•

Spørsmål 16, 22 og 23 i vårt spørreskjema er modifisert fra ”Straight Talking:
Communicationg Breast Screenig Information in Primary Care”, av Lai Fong Chi [31].

2.4 Dataanalyse og kategorisering
2.4.1 Kategorisering av variabler og håndtering av manglende opplysninger
Manglende komplette svar kommer frem i alle tabeller hvor dataene inngår. Graden av
kompletthet var høy for de aller fleste spørsmålene som vi hadde bedt hele utvalget om å besvare.
- Sivilstatus; I alt ni personer unnlot å besvare spørsmål 3 om sivilstatus. Disse ni personer ble
satt til kategorien ”gift/samboer”.
- Fødeland; I alt 17 personer unnlot å besvare spørsmål 4 om fødeland.
- Bosted; I alt 90 personer unnlot å besvare spørsmål 6 om bosted (by/tettsted/land). For syv av
disse viste opplysninger om landsdel at de var bosatt i Oslo, og bosted ble endret til ”by”. Dermed
sto vi igjen med 83 personer uten opplysninger om bosted.
- Inntekt; I alt 188 personer unnlot å besvare spørsmål 7 om husstandens samlede bruttoinntekt i
2009. Disse ble endret til ”Ønsker ikke å svare”.
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- Bruk av mammografi; I alt 50 personer besvarte ikke spørsmål 29 om de noen gang selv hadde
vært til mammografi. I alt 20 av disse svarte annet sted i skjemaet hvor de hadde vært til
mammografiundersøkelse. Disse ble gitt verdiene ”Ja”. De resterende 30 ble gitt verdien ”Nei”, da
de andre steder i skjemaet ikke hadde svart på spørsmål som gikk på erfaring med mammografi,
men hadde svart på spørsmål beregnet til de som ikke hadde vært til mammografi.
Manglende besvarelser er holdt utenfor kji-kvadratanalysene.
-I spørsmålene 17, 35, 36, 37 og 39 (Vedlegg 2), blir kvinnene bedt om å vurdere hvordan de
opplevde tiden før mammografiundersøkelsen fra helt uenig, delvis uenig, verken eller, delvis
enig, helt enig eller vet ikke/ikke aktuelt. I analysene valgte vi å slå sammen helt uenig og delvis
uenig, samt helt enig og delvis enig.

2.4.2 Kunnskaps- og holdningsskårer til mammografiscreening
For å kunne opprette kunnskaps- og holdningsskår i vår undersøkelse, har vi valgt ut følgende
spørsmål i spørreskjema;
Kunnskapsskåre ble laget av følgende variabler:
- ”Det er unødvendig å gå til mammografi hvis man ikke kjenner forandringer i brystene selv”.
Svaret ”helt uenig” ga skåre 2, ”uenig” ga skåre 1.
- ”Det er tilstrekkelig med selvundersøkelse av brystene”. Svaret ”helt uenig” ga skåre 2, ”uenig”
ga skåre 1.
- ”Mammografi avdekker alle forandringer i brystene”. Svaret ”helt uenig” ga skåre 2, ”uenig” ga
skåre 1.
- ”Kvinner blir invitert til offentlig mammografiscreening; Svaret ”annet hvert år” ga skåre 1.
- ”Kvinner i følgende aldersgruppe blir invitert til offentlig mammografiscreening:” Svaret
”mellom 50-70 år” ga skåre 1.
- ”Resultatene fra den offentlige mammografiscreeningen blir formidlet ved at:” Svaret ”svaret
kommer i posten” ga skåre 1.
- ”Kvinner kan få utført mammografiscreening ved et privat røntgeninstitutt/-senter uten
henvisning fra lege.” Svaret ”ja” ga skåre 1.
Holdningsskåren ble laget av følgende variabler:
- ”Jeg er ikke bekymret for hva som kan oppdages ved mammografi”. Svaret ”helt enig” ga skåre
2, ”enig” ga skåre 1.
- ”Mammografi er unødvendig bruk av ressurser på i utgangspunktet friske personer.” Svaret ”helt
uenig” ga skåre 2, ”uenig” ga skåre 1.
- ”Mammografi gir en trygghet i forhold til å oppdage brystkreft tidlig.” Svaret ”helt enig” ga
skåre 2, ”enig” ga skåre 1.
- ”Kommer du til å takke ja, eller har du takket ja, til invitasjon om å delta i det offentlige
Mammografiprogrammet?” Svarene ”ja, hver gang”, ”ja, noen ganger”, ”ja, i tillegg til privat
mammografiundersøkelse” ga skåre 1.
- ”Vil du anbefale andre kvinner til å delta i Mammografiprogrammet?” Svaret ”ja” ga skåre 1.
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Skårevariabelen om kunnskap kunne gi en maksimal skåre på 10, og holdning på 8. Disse
skårevariablene ble delt inn i tre grupper hver; høy, middels og lav kunnskap eller holdning. Skille
gikk ved 1/3-del så nært som det var mulig.
2.4.3 Dataanalyse
I analysene er resultatene presentert i forhold til totalt antall deltakere (N= 3 477) som besvarte
spørreskjemaet.
Dataene ble analysert ved kji-kvadrattester, hvor p-verdier < 0,05 ble regnet som signifikante med
mindre annet er beskrevet. Variabler med p-verdier < 0,10 i kji-kvadrattest ble undersøkt videre i
multivariabel logistisk regresjon (Foward-stepwise method). For sammenligning av
gjennomsnittsverdier ble t-tester benyttet.
Gjennomsnittsverdier er beskrevet som median og tilhørende miste og største verdi (median,
minimum/maksimum) med mindre annet er beskrevet.

2.5 Telefonintervju
Vedlagt spørreskjemaet fulgte også et informasjonsskriv med en forespørsel om å delta i et
telefonintervju. Informasjonsskrivet inneholdt et telefonnummer de kunne ringe og til hvilke tider
de kunne ring for å avtale intervju. Intervjuene tok utgangspunkt i spørreskjemaet, samtidig som
vi var interessert i andre momenter kvinnene ønsket å dele med oss når det gjaldt mammografi.
Hensikten med intervjuene var å få mer detaljert kunnskap om, og forståelse for, enkelte
problemstillinger innen mammografi enn det som framkom av spørreundersøkelsen.
I forbindelse med telefonintervjuene ble det benyttet et grønt telefonnummer fra Telenor. De som
ønsket å delta ble bedt om å ringe dette nummeret, som var gratis å ringe til fra fasttelefon. Fra
mobiltelefon gjaldt vanlig takst. De som ringte til det grønne nummeret var anonyme, da
intervjuer ikke fikk opp telefonnummeret til den som ringte inn på displayet til sin telefon. De
som selv ønsket å bli oppringt i forbindelse med intervjuet, ga samtykke til å oppgi sitt
telefonnummer via telefon elle e-post. Telefonen var betjent mandag til fredag fra kl 8.30 til kl
15.30 for å avtale tid for intervju. Det ble informert om at intervjuene kunne gjennomføres på dageller kveldstid. Intervjuene ble foretatt i perioden mai-juni 2010.

2.5.1 Kvalitative analyser
Telefonintervjuene ble ikke tatt opp på bånd, men intervjuer noterte selv det som ble sagt i løpet
av intervjuet. Oppfølgingsspørsmål ble stilt der det var naturlig. Resultatene er integrert i resultatog diskusjonsdel, og er gjengitt som utsagn som gjenforteller og sammenfatter funnene på individ
eller gruppenivå.
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2.6 Bruk av private røntgeninstitutt/sentre
I tillegg til å samle inn data gjennom intervju og spørreundersøkelsen, ble samtlige private
røntgeninstitutt/sentre kontaktet for å få opplysninger om omfanget av bruk av privat mammografi
i screeningsøyemed for 2009. Av tekniske årsaker kom ikke alle data inn tidsnok. Vi har derfor
valgt og ikke presentere noen av resultatene i denne rapporten.
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3 Resultater
Vi presenterer her resultater fra en spørreundersøkelse og dybdeintervju, hvor vi beskriver
holdninger, kunnskap og erfaringer kvinner i alderen 45-49 år har med mammografi
sammenlignet med kvinner i alderen 50-54 år.
I de fleste analysene er resultatene presentert i forhold til aldersgrupper, mens resultatene i enkelte
andre analyser er presentert i forhold til om kvinnene har vært til mammografi eller ikke, eller i
forhold til det totale antall deltakere (N=3 477). Antallet som inngår i analysene vil være redusert
ved manglende svar, noe som vil fremgå av tabeller og beskrivelser av resultatene.

3.1 Demografisk fordeling mellom kvinner i alderen 45-49 år og 50-54 år
Alder; Aldersmessig var det en lik fordeling av antall kvinner i de to aldersgruppene 45-49 år
(n=1 742) og 50-54 år (n=1 735) som deltok i spørreundersøkelsen (Tabell 3.1).
Sivilstand; I begge aldersgruppene var de fleste kvinnene gifte eller samboende.
Utdanning; Det var signifikant flere kvinner i alderen 50-54 år som hadde ungdomsskole som
høyeste avsluttede utdanning (n=237), mens det var en høyere andel kvinner med
høgskole/universitetsutdannelse i alderen 45-49 år (n=865).
Inntekt; Det var liten forskjell i oppgitt inntekt mellom de to aldersgruppene. Den yngste
aldersgruppen hadde oppgitt noe høyere inntekt. Forskjellen var signifikant (p<0,05).
Ellers var det ingen signifikante forskjeller mellom de to aldersgruppene med tanke på
livssituasjon, fødeland eller bosted.
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Tabell 3.1. Demografisk fordeling i forhold til aldersgrupper. N =3 477
Total
n

Alder 45‐49 år
(n=1 742)
%

Alder 50‐54 år
(n=1 735)
%

2 702
278
430
67

78
8
12
1

77
8
12
3

376
1 392
1 613
12
61

8
41
50
0
1

14
40
43
0
2

173
854
754
876
457
324
39

4
24
21
27
14
9
1

6
26
23
23
12
10
1

1 865
814
188
49
80
430
37
42
44

55
23
5
1
3
11
1
1
1

52
24
6
1
2
13
1
1
1

3238
133
89

93
4
3

94
4
2

366
1 268
782
242
461
358

11
37
22
7
13
10

11
36
23
7
13
10

1 738
879
770

53
26
21

50
26
24

Sivilstand*
Gift/samboende
Ugift/aldri vært gift
Separert/fraskilt
Enke
Utdanning**
Ungdomsskole
Videregående skole
Høgskole/Universitet
Har ikke fullført grunnskole
Annet
Husholdningens inntekt*
Inntil 250 000 kr
250 000 ‐ 500 000 kr
500 000 ‐ 700 000 kr
700 000 ‐ 1 000 000 kr
Over kr 1 000 000 kr
Ønsker ikke svare
Vet ikke
Livssituasjon
Heltidsansatt
Deltidsansatt
Selvstendig næringsdrivende
Arbeidsledig
Sykmeldt
Uføretrygd/attføring/sosialstønad el*
Student
Hjemmeværende uten egen inntekt
Annet
Fødeland
Norge
Annet vestlig land
Annet ikke‐vestlig land
Landsdel
Oslo
Østlandet (ikke Oslo)
Vestlandet
Sørlandet
Midt‐Norge
Nord‐Norge
Bosted
I en by
På et tettsted
På landet*
*p<0,05; **p<0,001
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3.2 Erfaring med mammografi
I hele utvalget oppga 71 prosent (n=2 462) at de hadde vært til mammografiundersøkelse minst én
gang, mens de resterende 29 prosent (n=1 015) svarte at de aldri hadde vært til en slik
undersøkelse. Median alder for kvinnene som hadde vært til mammografiundersøkelse var 51 år
(45/54).
I begge aldersgruppene hadde de fleste kvinnene vært til mammografi, men det var signifikant
flere i alderen 50-54 år (88 prosent) som hadde vært til mammografi enn i alderen 45-49 år (54
prosent) (Tabell 3.2).
Tabell 3.2. Andel kvinner som noen gang har vært til mammografi fordelt på aldersgrupper.
N=3 477

45‐49 år
50‐54 år

Total
n
1 742
1 736

Bruk av mammografi noen gang
Har vært til
Har ikke vært til
mammografi
mammografi
n= 2 462
n=1 015
%
%
54
46
88
12

*p<0,001

3.2.1 Offentlig eller privat mammografiundersøkelse
I utvalget av kvinner som oppga at de hadde vært til mammografi mer enn én gang, oppga flest
kvinner (58 prosent, n=870) at de hadde vært til mammografi i offentlig regi. 32 prosent (n=481)
hadde vært til privat mammografi og ti prosent (n=156) hadde vært til både offentlig og privat
mammografi. Det var flere i alderen 50-54 år som hadde gått til offentlig mammografi, enn i
alderen 45-49 år (63 vs. 45 prosent). Flest kvinner 45-49 år gikk til privat mammografi (50 vs. 24
prosent), og flest 50-54 åringer hadde vært til både offentlig og privat mammografi (13 vs. 5
prosent).

3.2.2 I hvilken forbindelse kvinnene gikk til mammografi
Kvinnene som hadde vært til mammografi noen gang (n=2 462) ble spurt om i hvilken forbindelse
de hadde vært til mammografiundersøkelse. De fleste oppga at de hadde blitt henvist fra
fastlege/spesialist (54 prosent), 48 prosent svarte at de hadde blitt invitert av
Mammografiprogrammet, 30 prosent svarte at de hadde gått til mammografiundersøkelse etter
eget ønske uten henvisning og 4 prosent oppga ”annet”.
Blant kvinner i alderen 45-49 år hadde de fleste (70 prosent) blitt henvist til
mammografiundersøkelse fra fastlege og/eller spesialist. I alderen 50-54 år oppga de fleste at de
hadde vært til mammografiundersøkelse etter invitasjon fra Mammografiprogrammet (73 prosent)
(Tabell 3.3).
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Tabell 3.3. I hvilken forbindelse kvinnene gikk til mammografi. Multirespons var mulig. N=2 642
45‐49 år 50‐54 år
Totalt
n= 944 n= 1 518 n=2 462
%
%
%
Invitert av Mammografiprogrammet**
10
73
48
Henvist fra fastlege/spesialist**
70
43
54
Etter eget ønske/uten henvisning**
36
26
30
Annet*
5
3
4
*p<0,05; **p<0,001

Som vist i Tabell 3.3 oppga ti prosent av kvinnene i alderen 45-49 år at de hadde vært til
mammografi etter invitasjon fra Mammografiprogrammet. Blant disse var 23 prosent (n=21) og
30 prosent (n=27) henholdsvis 48 og 49 år.

3.2.3 Brukere av mammografi
Som vist tidligere hadde kvinner i aldersgruppen 50-54 år vært til mammografi oftere enn kvinner
i alderen 45-49 år, og kvinnene 50-54 år hadde blitt invitert til mammografi via
Mammografiprogrammet oftere enn de yngre kvinnene. Dette var naturlig nok en sterk variabel i
multivariabel analyse (logostisk regresjon) (Tabell 3.4). Analysene viste også at sannsynligheten
for å gå til mammografi var høyere blant enker og separerte/fraskilte kvinner enn gifte/samboende
eller ugifte kvinner. Ut i fra hvilken landsdel kvinnen kom fra, var det kvinner fra Vestlandet som
hadde en lavest sannsynlighet til å gå på mammografi, mens det var over dobbelt så stor
sannsynlighet for at Oslo-kvinner gikk til mammografi. Sannsynligheten for å gå til mammografi
økte med inntekt. Kvinner som var positive til å delta regelmessig i andre masseundersøkelser,
slik som screeningsundersøkelser for livmorhalskreft, hadde også en høyere sannsynlighet for å få
utført mammografi. Tilfeller av brystkreft i nærmeste familie (mor, søster, mormor og farmor)
hadde en større påvirkning på om kvinnene gikk til mammografi enn tilfeller av brystkreft blant
venninner og kolleger. Andre variabler som ble undersøkt, men som ikke var signifikante, var
fødested, bosted (by, tettbygd eller landet), utdanning, nåværende situasjon (yrke), selvopplevd
helse og langvarig sykdom.
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Tabell 3.4. Hvilke kvinner går til mammografi. N=3 477
Ujustert odds ratio
(95 % KI)
Antall
Alder
45‐49 år
1 742
1
50‐54 år
1 735 5,9 (5,0‐7,0)
Sivilstatus
Gift/samboer
2 702 1,3 (1,0‐1,7)
Ugift/aldri vært gift
278
1
Separert/fraskilt
430 1,5 (1,1‐2,1)
Enke
67 4,0 (1,8‐8,6)
Landsdel
Oslo
366 2,0 (1,5‐2,6)
Østlandet for øvrig
1 268 1,4 (1,1‐1,6)
Vestlandet
782
1
Sørlandet
242 1,5 (1,1‐2,0)
Midt‐Norge
461 1,1 (0,9‐1,4)
Nord‐Norge
358 1,3 (1,0‐1,6)
Husholdningens inntekt
Inntil 250 000 kr
173
1
250 000 ‐ 500 000 kr
854 1,3 (0,9‐1,9)
500 000 ‐ 700 000 kr
754 1,3 (0,9‐1,8)
700 000 ‐ 1 000 000 kr
876 1,2 (0,8‐1,6)
Over kr 1 000 000 kr
457 1,7 (1,2‐2,5)
Ønsker ikke svare/Vet ikke
363 1,1 (0,7‐1,6)
Deltar i screeningsundersøkelser for livmorhalskreft
Ja, omtrent hvert tredje år
2 746 1,4 (1,0‐1,9)
Ja, noen ganger
488
1 (0,7‐1,5)
Husker ikke
53 1,2 (0,6‐2,2)
Nei
190
1
Brystkreft i nærmeste familie*
Ja
545 2,1 (1,7‐2,7)
Nei
2 932
1
Brystkreft blant venninner/kolleger
Ja
2 096 1,3 (1,1‐1,5)
Nei
1 381
1

Justert odds ratio
(95 % KI)

1
6,5 (5,5‐7,8)
1,1 (0,8‐1,5)
1
1,5 (1,0‐2,1)
2,9 (1,3‐6,9)
2,3
1,5
1
1,6
1,2
1,4
1
1,4
1,5
1,5
2,2
1,3

(1,6‐3,1)
(1,2‐1,9)
(1,1‐2,2)
(0,9‐1,6)
(1,1‐1,9)

(1,0‐2,1)
(1,0‐2,3)
(1,0‐2,4)
(1,4‐3,5)
(0,9‐2,1)

1,7 (1,2‐2,4)
1,2 (0,8‐1,8)
1,5 (0,7‐3,2)
1
2,5 (1,9‐3,1)
1
1,3 (1,1‐1,5)
1

*Mor, søster, mormor, farmor.

Silikon- saltvannsinnlegg
Det var to prosent (n=69) av utvalget som hadde, eller tidligere hadde hatt, silikon- eller
saltvannsproteser i brystene. Det var ingen signifikante forskjeller mellom de kvinnene som hadde
silikon- eller saltvannsproteser i brystene, og alder. Det var heller ikke noen signifikant forskjell
på om de hadde vært til mammografi eller ikke.
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3.2.4 Hvor kvinner fikk utført mammografi
På spørsmålet om hvor kvinnene fikk utført mammografiundersøkelsen, var det i det totale
utvalget høyest andel kvinner som oppga at de hadde vært til mammografi ved et privat
røntgeninstitutt/senter (43 prosent, n=1 059) og sykehus (42 prosent, n=1 025). 36 prosent
(n=884) oppga mammografisenter, mens åtte prosent (n=199) oppga at de hadde fått utført
mammografiundersøkelse ved buss/mobil enhet.
Blant kvinner i alderen 45-49 år hadde de fleste kvinnene fått utført mammografiundersøkelse ved
et privat røntgeninstitutt/senter (53 prosent, n=502), mens de fleste kvinner i alderen 50-54 år
hadde fått utført en slik undersøkelse ved et mammografisenter (47 prosent, n=722).
Kvinner fra Oslo, Østlandet forøvrig og Sørlandet oppga hyppigst at de utførte mammografi ved
mammografisenter eller ved privat røntgeninstitutt (Tabell 3.5). Kvinner fra Vestlandet fikk utført
mammografi oftest på sykehus eller ved privat røntgeninstitutt, mens kvinner fra Midt-Norge og
Nord-Norge oftest fikk utført mammografi ved sykehuset. Kvinner fra Nord-Norge brukte
buss/mobil enhet, i større grad enn kvinner bosatt i øvrige deler av landet.
Tabell 3.5. Hvor kvinnene fikk utført mammografi etter landsdelen de er bosatte i. Multirespons var
mulig. N= 2 449
Oslo Østlandet Vestlandet Sørlandet
(ikke
Oslo)
(n=287) (n=910)
(n=513) (n=176)
%
%
%
%
Buss/mobil enhet
2
6
10
3
Mammografisenter
47
41
28
52
Sykehus
19
38
47
28
Private røntgeninstitutt
61
44
45
43

Midt‐
Norge

(n=313)
%
5
28
64
34

Nord‐
Norge

Totalt

(n=250) (N=2 449)
%
%
28
8
19
36
51
42
25
43

*p<0,001

3.2.5 Årsak til mammografiundersøkelse
Kvinner ble spurt om å oppgi årsaken til deltakelse i mammografiundersøkelsen. Av samtlige
kvinner som hadde vært til mammografiundersøkelse (n=2 462), svarte de fleste kvinnene at de
hadde fått invitasjon i posten (46 prosent), 28 prosent oppga at de kjente selv at noe var galt, 20
prosenten svarte at de syntes det var på tide, mens 19 prosent oppga at de var for å kunne oppdage
brystkreft før de selv kjente noe.
Blant kvinner i alderen 45-49 år oppga 41 prosent at de hadde vært til mammografiundersøkelse
fordi de kjente at noe var galt, mens de fleste kvinner i alderen 50-54 år gikk til
mammografiundersøkelse fordi de fikk invitasjon i posten (68 prosent) (Tabell 3.6).
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Tabell 3.6. Årsaker til at kvinner var til mammografiundersøkelse. Multirespons var mulig.
N=2 462)

Fikk invitasjon i posten**
Kjente at noe var galt (kul, væsking, inndratt brystvorte, og
lignende)**
Følte engstelse for at noe var galt**
Arvelig brystkreft i familien**
Syntes det var på tide*
Søster/mor har vært til mammografi**
Venninner har vært til mammografi
Har familie, venninner, kolleger, og/eller bekjente med
brystkreft**
For å kunne oppdage brystkreft før jeg kjente noe
Husker ikke*
Annet

45‐49 år
n=940
%
10

50‐54 år
n=1 513
%
68

Totalt
N=2 462

41
18
10
23
8
8

20
10
6
19
5
9

28
13
8
20
6
9

17
20
3
8

12
18
1
7

14
19
2
8

%
46

* p< 0,05; **p≤0,001

På spørsmålet om de fikk fri fra jobben med lønn sist de var til mammografiundersøkelse, svarte
47 prosent (n=1 100) ”ja”, 21 prosent (n=487) svarte ”nei”, 28 prosent (n=656) svarte ”ikke
relevant/husker ikke”, mens 5 prosent (n=117) svarte ”annet”.

3.2.6 Informasjonskilder om mammografi
Kvinnene ble spurt om de hadde fått noen informasjon om mammografi og på hvilken måte de
hadde fått denne informasjonen. I hele utvalget hadde hver tredje kvinne fått informasjon om
mammografi gjennom venninner, ukeblader, aviser, og/eller invitasjonsbrev/brosjyre i posten.
Hver fjerde kvinne hadde fått informasjon via kollegaer, gjennom TV/radio og/eller
fastlege/legeundersøkelse, mens én av fem kvinner hadde fått informasjon gjennom fagtidsskrifter
og/eller på venterom. Internett, annet helsepersonell, bøker og annet ble også nevnt som
informasjonskilder (5-12 prosent), samt at én prosent av kvinnene oppga ingen informasjon.
I aldersgruppen 45-49 år oppga kvinnene oftest at de fikk informasjon gjennom venninner (40
prosent), ukeblader (38 prosent) og aviser (38 prosent), mens høyest andel av kvinnene (52
prosent) i aldersgruppen 50-54 år oppga at de hadde fått informasjon om mammografi i posten
(Tabell 3.7).
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Tabell 3.7. Informasjonskilder om mammografi i forhold til aldersgruppe. Multirespons var mulig.
N=3 477

Ukeblader**
Fagtidsskrifter
Aviser**
Bøker
Venterom
Internett*
TV/radio
Invitasjonsbrev/brosjyre i posten**
Venninner*
Kollegaer**
Familie**
Ved legeundersøkelse
Fastlege
Annet helsepersonell
Ingen informasjon*
Annet

45‐49 år
n=1 742

50‐54 år
n=1 735

Totalt
N=3 477

%
38
21
38
5
21
14
28
13
40
30
27
26
22
9
1
6

%
26
22
32
4
20
11
26
52
36
24
15
28
24
10
<1
6

%
32
21
35
4
20
13
27
32
38
27
21
27
23
9
1
6

*p<0,05; **p<0,001.

På spørsmål om kvinnene snakket med noen om mammografi, var svarandelen som sa ja” blant
hele utvalget 75 prosent (n=2 605), mens 22 prosent (n= 748) av kvinnene svarte ”nei”. De
resterende svarte ”ikke aktuelt/vet ikke”. Det var flest kvinner som selv hadde vært til
mammografiundersøkelse som oppga at de snakket med andre om mammografi (84 prosent), i
forhold til kvinner som ikke hadde vært til slik undersøkelse (53 prosent). Kvinnene som snakket
med noen om mammografi var i større grad i aldersgruppen 50-54 år (82 prosent) enn 45-49 år
(68 prosent). Videre var det var signifikant flere kvinner i aldersgruppen 45-49 år (28 prosent)
som svarte at de ikke snakket med noen om mammografi, mot 15 prosent av kvinnene i alderen
50-54 år.
Av hele utvalget følte de fleste kvinnene at det var mest naturlig å snakke med venninne(r) (72
prosent), deretter med ektefelle, partner eller samboer (52 prosent), mens 22 prosent oppga
”andre”. Flere kvinner i alderen 50-54 år (59 prosent) svarte at de snakket med
ektefelle/partner/samboer, sammenlignet 46 prosent av kvinnene i aldersgruppen 45-49 år. Den
yngste aldersgruppen oppga oftest at de følte det var naturlig å snakke med venninne(r).
Videre ble kvinnene spurt om hvilke erfaringer den de hadde snakket med om mammografi, selv
hadde fra undersøkelsen. Av hele utvalget oppga 44 prosent (n=1 531) at vedkommende hadde
positive erfaringer, 33 prosent (n=1 140) oppga både positive og negative erfaringer, 22 prosent
svarte ”vet ikke/ikke aktuelt”. Rundt én prosent (n=35) av kvinnene svarte at den de snakket med
hadde negative erfaringer fra mammografiundersøkelsen. Signifikant flere kvinner i alderen 50-54
år (50 prosent) oppga at vedkommende de hadde snakket med om mammografi hadde positive
erfaringer (Tabell 3.8), enn kvinner i alderen 45-49 år (39 prosent) mens det var signifikant flere
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kvinner i alderen 45-49 år (27 prosent) som svarte ”ingen erfaring/ikke aktuelt”, sammenlignet
med kvinner i alderen 50-54 år (17 prosent).
Tabell 3.8. “Hvilke(n) erfaring(er) fra mammografiundersøkelsen hadde vedkommende du snakket
med?” N = 3 477
*45‐49 år *50‐54 år
Totalt
n= 1 742 n=1 735 N=3 477
%
%
%
Positive erfaringer
39
50
44
Både positive og negative erfaringer
33
33
33
Negative erfaringer
1
1
1
Vet ikke/ikke aktuelt
27
17
22
* p<0,001

3.3 Kunnskap og holdning til mammografi
3.3.1 Vurdering av egen kunnskap om mammografi
Av hele utvalget mente 51 prosent at de hadde tilstrekkelig kunnskap om mammografi generelt,
35 prosent svarte de hadde tilstrekkelig kunnskap, men skulle ønske de visste mer. Elleve prosent
svarte at de ikke hadde nok kunnskap, men hadde hørt om mammografi. De resterende svarte
enten at de aldri hadde hørt om mammografi eller ikke visste (Tabell 3.9).
Blant kvinner i alderen 45-49 år, var det høyest andel kvinner som svarte at de ønsket de visste
mer om mammografi (42 prosent), mens blant kvinner i alderen 50-54 år var det en høyest andel
kvinner som syntes de hadde tilstrekkelig med kunnskap om mammografi (64 prosent) (Tabell
3.9). Det var svært få kvinner som oppga at de aldri hadde hørt om mammografi (mindre enn én
prosent).
Tabell 3.9. “Synes du at du har tilstrekkelig kunnskap om mammografi generelt?” N=3 477.

Ja, det synes jeg
Ja, men skulle ønske jeg visste mer
Nei, men har hørt om det
Nei, har aldri hørt om det
Vet ikke

*45‐49 år
n=1 742

*50‐54 år
n=1 735

Total
N=3 477

%
38
42
16
<1
4

%
64
28
5
<1
3

%
51
35
11
<1
3

*p <0,001

Blant brukere av mammografi (n=2 462) var det signifikant flere kvinner i alderen 50-54 år (69
prosent) som syntes de hadde tilstrekkelig med kunnskap om mammografi, sammenlignet med
kvinner i alderen 45-49 år (49 prosent). Videre var det signifikant flere kvinner i alderen 45-49 år
(43 prosent) som ønsket de hadde mer kunnskap om mammografi, sammenlignet med kvinner i
alderen 50-54 år (27 prosent). Det var ingen signifikante forskjeller i om de mente de hadde
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tilstrekkelig med kunnskap eller ikke, mellom kvinnene som ikke hadde vært til mammografi
(n=1 015) i de to aldersgruppene.

3.3.2 Kunnskap og holdninger til mammografi generelt
Over 80 prosent av kvinnene var uenige i at det er unødvendig å gå til mammografi hvis man ikke
kjenner noen forandring i brystene selv (Tabell 3.10). Like mange var uenige i at det er
tilstrekkelig med selvundersøkelse av brystene. På spørsmål om det er skadelig å ta mammografi
på grunn av strålingen, svarte over 60 prosent at de var uenige. Rundt 10 prosent var enig.
Omtrent 80 prosent av kvinnene mente det var viktig å gå til mammografi for å forebygge
utvikling av brystkreft. Noen flere kvinner som ikke hadde vært til mammografi var uenige i
dette. Kvinnenes svar på hvorvidt mammografi avdekker alle forandringer i brystene, var mer
eller mindre delte.
Kvinnene oppga i omtrent halvparten av tilfellene at de var positive til at det var mannlig
personell ved mammografiundersøkelsene. Dette gjaldt for begge aldersgruppene.
Minst fire av fem kvinner mente at mammografi ikke var unødvendig bruk av ressurser på i
utgangspunktet friske personer. Videre var minst fire av fem enige i at mammografi ga en
trygghet i forhold til å oppdage brystkreft tidlig.
Tabell 3.10. Kvinners holdninger og kunnskap til mammografi. N=3477
45‐49 år
n=1 742

50‐54 år
n=1 735

Uenig Verken Enig
/ eller
%
%
%
Det er unødvendig å gå til mammografi
hvis man ikke kjenner forandringer i
brystene selv **
Det er skadelig å ta mammografi pga av
stråling
Det er tilstrekkelig med selvundersøkelse
av brystene **
Det er viktig å gå til mammografi for å
forebygge utvikling av brystkreft **
Mammografi avdekker alle forandringer i
brystene **
Jeg er positiv til mannlig helsepersonell
ved mammografi *
Jeg er ikke bekymret for hva som kan
oppdages ved mammografi
Mammografi er unødvendig bruk av
ressurser på i utgangspunktet friske
personer **
Mammografi gir en trygghet i forhold til å
oppdage brystkreft tidlig

Vet
ikke/
Ikke Uenig Verken
/ eller
aktuelt
%
%
%

%

Vet
ikke/
Ikke
aktuelt
%

Eni
g

80

5

10

4

86

3

8

4

60

13

10

18

62

11

9

18

81

4

10

5

85

2

7

6

10

4

81

5

8

3

86

4

26

10

30

34

29

8

36

27

24

22

50

4

26

21

46

6

61

10

25

5

61

9

24

6

82

6

8

5

87

3

5

5

9

3

83

5

9

2

85

4

* p<0,05; **p<0,001

30

Kvinnene fikk spørsmål om ved hvilken alder de mente kvinner burde gå til rutinemessig
mammografiundersøkelser. Omtrent 36 prosent mente at kvinner burde gå til mammografi første
gang i en alder av 40 år (median, n=3175). Svarene sprikte fra 14 år (minimum) til 65 år
(maksimum). Siste gangs mammografiundersøkelse ble av de fleste (n=2 732) foreslått til å være
75 år (25/100).
I tillegg ble kvinnene spurt om hvor ofte de syntes en burde gå til rutinemessige
mammografiundersøkelser. Det var signifikante forskjeller mellom aldersgruppene 45-49 år og
50-54 år. Den yngste gruppen tenderte til å oppgi en sjeldnere undersøkelsesfrekvens slik som
”minst hvert tredje år” enn den eldste alderskategorien, som oftere oppga ”minst en gang i året”
eller ”minst en gang annet hvert år” (Tabell 3.11). Videre var det signifikante forskjeller mellom
de som hadde gått til mammografi og de som ikke hadde det. De som hadde vært til mammografi
oppga i større grad enn de som ikke hadde vært det, at en burde gå til mammografiundersøkelser
ofte (minst en gang i året eller annet hvert år).
Tabell 3.11. ”Hvor ofte synes du kvinner bør gå til rutinemessige mammografiundersøkelser?”
Fordelt enten på alder eller mammografi. N=3 477
**Ikke vært til

Minst en gang i året
Minst en gang annet hvert
år
Minst hvert tredje år
Bare når de kjenner noe selv
Vet ikke
Annet

*45‐49 år
n=1 742
%
24

*50‐54 år
n=1 735
%
27

37
24
2
13
1

48
16
1
8
1

**Vært til
mammografi mammografi
n=940
n=2 293
%
%
17
29

35
25
3
19
1

46
18
1
6
<1

Totalt
N=3 477
%
25
43
20
2
10
1

*/**p<0,001

3.3.3 Kjennskap til og erfaring med tilbudene om mammografiscreening
Kvinnene ble spurt om de kjente til tilbudene om mammografiscreening. Av hele utvalget oppga
flest kvinner (36 prosent) at de kjente til muligheten for mammografiscreening, både i forbindelse
med det offentlige Mammografiprogrammet og ved private røntgeninstitutt/sentre. 28 prosent av
kvinnene svarte at de kjente til det offentlige Mammografiprogrammet, mens 13 prosent kjente til
tilbudet om mammografiscreening ved private røntgeninstitutt/sentre. Videre oppga 19 prosent at
de ikke kjente til noen av tilbudene, mens fem prosent svarte ”vet ikke/husker ikke”.
Kvinner i alderen 50-54 år oppga oftere enn kvinner 45-49 år, at de kjente til det offentlige
Mammografiprogrammet (37 vs. 20 prosent) (Tabell 3.12). Dette var også tilfelle for kjennskap til
både offentlig og privat mammografi (43 vs. 29 prosent). Det var flere yngre (28 prosent) enn
eldre (ni prosent) som ikke kjente til hverken det offentlige eller private tilbudet (28 prosent).
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Tabell 3.12. Kvinners kjennskap til tilbudene om mammografiscreening. (N = 3 477)

Ja, jeg kjenner til det offentlige Mammografiprogrammet
Ja, jeg kjenner til muligheten for mammografiscreening
ved private røntgeninstitutt/sentre
Ja, jeg kjenner til begge tilbudene
Nei, jeg kjenner ikke til noen av tilbudene
Vet ikke/ husker ikke

*45‐49 år
n=1 742
%
20

*50‐54 år
n=1 735
%
37

Totalt
N=3 477
%
28

18
29
28
6

7
43
9
3

13
36
19
5

*p<0,001.

De kvinnene som hadde vært til mammografi (n= 2 462) oppga oftest at de kjente til begge
tilbudene om mammografiscreening (42 prosent). Hos kvinner som ikke hadde vært til
mammografi (n=1 015), oppga 40 prosent at de ikke kjente til noen av tilbudene. Blant brukere av
mammografi var det høyest andel kvinner i alderen 50-54 år oppga at de kjente til
screeningtilbudet i forbindelse med Mammografiprogrammet (39 prosent), mens 17 prosent
(n=158) av kvinnene i alderen 45-49 år oppga at de kjente til dette tilbudet. Videre var det flest
kvinner i alderen 45-49 år (17 prosent) som oppga at de ikke kjente til noen av tilbudene. Av
kvinnene som ikke hadde vært til mammografi, var det en lik andel kvinner i begge
aldersgruppene som oppga enten at de kjente til Mammografiprogrammet, at de kjente til begge
tilbudene eller at de ikke kjente til noen av tilbudene.

3.3.4 Kunnskap om mammografiscreening
For å få en oversikt over hvilken kunnskap kvinnene hadde om hvor de kunne få utført
mammografiscreening, ble det stilt fem spørsmål hvor de skulle krysse av for det alternativet de
mente var riktig. Kvinnene svarte oftest at de kunne få utført mammografiscreening på
mammografisenter (73 prosent) og sykehus (69 prosent), etterfulgt av privat røntgeninstitutt (60
prosent) og buss/mobil enhet (50 prosent) (Tabell 3.13). En av fem kvinner oppga at de mente de
kunne få utført mammografi ved legesentre. Det var noen flere kvinner i alderen 50-54 år som
mente at de kunne få utført mammografi ved mammografisenter, og det var flest kvinner i alderen
45-49 år som oppga sykehus og privat røntgeninstitutt. At kvinner kunne få utført
mammografiscreening ved mammografisenter og buss/mobil enhet ble oftere oppgitt av kvinner i
alderen 50-54 år, enn kvinner i alderen 45-49 år.
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Tabell 3.13. Hvor kvinner mener de kan få utført mammografiscreening. Multirespons var mulig.
N=3 477
45‐49 år
n=1 742

50‐54 år
n=1 735

Totalt
N=3 477

%

%

%

Buss/mobil enhet *

48

51

50

Mammografisenter **

69

77

73

Sykehus **

71

66

69

Legesenter *

22

18

20

Privat røntgeninstitutt **

63

58

60

4

2

3

<1

<1

<1

Vet ikke *
Annet
*p<0,05; **p<0,001

Kvinnene ble også spurt om hvor ofte de kvinner bør bli invitert til offentlige
mammografiscreening. Her svarte 33 prosent annet hvert år, noe som er riktig (Tabell 3.14). Det
var over dobbelt så mange kvinner i alderen 50-54 år som visste dette, i forhold til kvinner i
alderen 45-49 år. Mens nesten halvparten av kvinner 50-54 år svarte annet hvert år (47 prosent),
svarte kvinner 45-49 år oftest ”vet ikke” (38 prosent). For kvinner som hadde vært, eller ikke
hadde vært til mammografi, var tendensen tilsvarende. Det var dobbelt så mange av de som hadde
vært til mammografi som svarte ”annet hvert år” enn de kvinnene som ikke hadde vært til
mammografi (hhv. 39 og 19 prosent). Tilsvarende var det dobbelt så mange som ikke hadde vært
til mammografi som svarte ”vet ikke” (hhv. 21 og 41 prosent).
Tabell 3.14. Hvor ofte kvinnene mente at de ble invitert til offentlig mammografiscreening. N=3 477
*45‐49 år
n=1 742

*50‐54 år
n=1 735

Totalt
N=3 477

%

%

%

Hvert år

13

14

14

Annet hvert år

20

47

33

Hvert tredje år

23

18

21

6

4

5

38

16

27

2

1

1

Når de kjenner noe selv
Vet ikke
Annet
*p<0,05;**p<0,001

Flest kvinner (omtrent halvparten) oppga at de mente kvinner i alderen 50-70 år blir innkalt til den
offentlige mammografiscreening, noe som er riktig (Tabell 3.15). Det var noen flere kvinner 5054 år som oppga dette. Kvinner 45-49 år oppga oftere enn kvinner 50-54 år at de ikke visste ved
hvilken alder kvinner blir kalt inn til Mammografiprogrammet.
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Tabell 3.15. I hvilken aldersgruppe kvinnene mente de ble kalt inn til offentlige
mammografiscreening. N=3 477
45‐49 år
n=1 742

50‐54 år
n=1 735

Totalt
N=3 477

%

%

%

Mellom ca 35‐50 år

10

8

9

Mellom ca 40‐65 år

27

27

27

Mellom ca 50‐70 år

44

59

51

Mellom ca 60‐80 år

<1

<1

<1

Vet ikke

19

7

13

*p<0,001

De fleste kvinner mente resultatene fra screeningen kom via brev i posten (Tabell 3.16). Dette er
også det riktige svaret. I underkant av 30 prosent mente derimot at hvis de ikke hørte noe så var
alt ok.
Tabell 3.16. Hvordan kvinnene mente resultatene fra offentlig mammografiscreening blir formidlet.
Multirespons var mulig. N=3 477
45‐49 år
n=1 742

50‐54 år
n=1 735

Totalt
N=3 477

%

%

%

35

66

51

2

1

2

Hvis jeg ikke hører noe er alt ok *

30

25

27

Jeg blir oppringt **

19

13

16

Vet ikke **

33

11

22

Svaret kommer i posten **
Jeg må selv ringe etter svaret *

*p<0,05; **p<0,001

De fleste kvinnene (61 prosent) mente en kunne få utført mammografiscreening ved private
røntgeninstitutt/sentre (Tabell 3.17). Noen flere av den eldste alderskategorien oppga dette. 29
prosent oppga at de visste ikke.
Tabell 3.17. Kvinnene ble spurt om de kan få utført mammografiscreening vet et privat
røntgeninstitutt/senter uten henvisning fra lege. N=3 477
*45‐49 år
n=1 742

*50‐54 år
n=1 735

Totalt
N=3 477

%

%

%

64
10

61

Nei

59
10

Vet ikke **

32

27

29

Ja

*p<0,005

34
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3.3.5 Tilbudene om mammografiscreening
Litt over halvparten av kvinnene mente mammografiscreening burde være et offentlig og
landsdekkende helsetilbud til kvinner i en bestemt alder (Tabell 3.18). Førti prosent mente det
burde være både et offentlig og et privat tilbud. Det var ingen store forskjeller mellom kvinner
under eller over 50 år (Tabell 3.18), heller ikke om de hadde vært til mammografi eller ikke. Noen
flere i den yngste alderskategorien og av de som ikke hadde vært til mammografi, mente
mammografiscreening burde være både et offentlig og privat helsetilbud.
Tabell 3.18. Hvordan kvinnene synes tilbudet om mammografiscreening bør være, fordelt på
aldersgruppene 45-49 år og 50-54 år, eller om de hadde vært til mammografi eller ikke. N=3 477

Et offentlig og landsdekkende
helsetilbud til kvinner i en bestemt
aldersgruppe
Et privat tilbud til kvinner i en
bestemt aldersgruppe som ikke er
en del av det offentlige
helsetilbudet
Både et offentlig og privat
helsetilbud til kvinner i en bestemt
aldersgruppe
Vet ikke
Annet

Vært til
Ikke vært til
mammografi mammografi
n=2 459
n=1018
%
%

Totalt
N=3 477
%

45‐49 år
n=1 742
%

50‐54 år
n=1 735
%

52

58

56

54

55

1

<1

<1

1

<1

42
4
1

38
4
1

41
3
1

38
7
1

40
4
1

3.3.6 Kunnskaps- og holdningsskåre
Det ble laget skårevariabel for å kategorisere kvinnene i grupper med lav, middels, eller høy
kunnskap. Tilsvarende ble det laget en skårevariabel for positiv holdning. Se kapittel 2.4.2 for en
oversikt over hvilke variabler som danner grunnlaget for skårevariablene. Kvinner i aldersgruppen
50-54 år hadde høyere kunnskap om mammografi enn kvinner 45-49 år (Tabell 3.19). Tilsvarende
hadde kvinner som hadde vært til mammografi høyere kunnskap om mammografi enn kvinner
som ikke hadde vært til mammografi.
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Tabell 3.19. Kunnskap om mammografi, fordelt etter alder og om de har vært til mammografi eller
ikke.
*45‐49 år
n=1 742

*50‐54 år
n=1 735

**Ikke vært til
mammografi
n=1 015

%

%

%

%

%

23
36

50

25

32

Medium kunnskap

42
41

37

40

38

Høy kunnskap

17

41

13

36

29

Lav kunnskap

**Vært til
mammografi
Totalt
n=2 462 N=3 477

*/**p<0,001

Kvinner i aldersgruppen 45-49 år hadde en mindre positiv holdning til mammografi enn kvinner i
alderen 50-54 år (Tabell 3.20). Også når det gjaldt holdningen, hadde kvinnene som hadde vært til
mammografi en mer positiv holdning om mammografi enn kvinner som ikke hadde vært til en slik
undersøkelse.
Tabell 3.20. Holdninger til mammografi, fordelt etter alder og om de hadde vært på mammografi
eller ikke
*45‐49 år
n=1 742

*50‐54 år
n=1 735

**Ikke vært til
mammografi
n=1 015

%

%

%

%

%

27
21

39

28

31

Medium positiv holdning

35
21

18

22

21

Høy positiv holdning

44

52

43

50

48

Lav positiv holdning

**Vært til
mammografi
Totalt
n=2 462 N=3 477

*/**p<0,001

3.3.7 Kunnskap og holdning til mammografi i forhold til utdanning og inntekt
Hvis man ser bort fra kvinner som hadde oppgitt ”annet” (n=61) eller ”ikke fullført grunnskole”
(n=12) som høyest avsluttede allmennutdannelse og som til sammen utgjorde to prosent av hele
utvalget (N=3 454), hadde kvinner med høgskole/universitetsutdannelse noe høyere kunnskap om
mammografi sammenlignet med kvinner med lavere utdanning (Tabell 3.21). Videre hadde
kvinner med ungdomsskole og videregående skole som høyest avsluttede allmennutdannelse, mer
positiv holdning til mammografi sammenlignet med kvinner med høgskole/universitetsutdannelse.
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Tabell 3.21. Kvinner kunnskap og holdning til mammografi i forhold til høyest avsluttede
allmennutdannelse. N=3 454.
Utdannelse
Ungdomsskole
(n=376)

Videregående
skole
(n=1 392)

Høgskole/
universitet
(n=1 613)

Annet/ Ikke
fullført
grunnskole
(n=73)

Totalt
(N=3 454)

%

%

%

%

%

39
36
25

32
40
28

31
38
31

58
17
25

32
39
29

28
41
31

19
49
32

27
48
25

50
25
25

24
47
29

Kunnskap*
Lav
Middels
Høy
Holdning**
Lite positiv
Middels positiv
Veldig positiv
*p≤0,05; **p<0,001

Som vist i Tabell 3.22, øker kunnskap om mammografi med husstandens bruttoinntekt. Det var
kvinner med oppgitt bruttoinntekt på mellom kr 250 000 til 1 000 000 som hadde mest positiv
holdning til mammografi sammenlignet med kvinner i husstander med lavere eller høyere
bruttoinntekt.
Tabell 3.22. Kvinners kunnskap og holdning til mammografi i forhold til husstandens samlede
bruttoinntekt. N=3 477
Inntekt (Nkr)
Inntil kr
250 000
(n=173)

Kunnskap**
Lav
Middels
Høy
Holdning*
Lite positiv
Middels positiv
Veldig positiv
*p<0,05; **p<0,001.

250000‐
500000
(n=854)

500 000‐
700 000
(n=754)

700 000‐
1 000 000
(n=876)

Over
1 000 000
(n=457)

Ønsker ikke
svare/
vet ikke
(n=363)

Totalt
(N= 3 477)

%

%

%

%

%

%

%

45
32
23

35
38
27

30
40
30

28
40
32

27
39
33

42
35
23

32
39
29

28
49
23

22
48
30

22
48
30

22
47
31

25
49
26

31
45
25

24
47
29
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Anbefale venninne å utføre mammografi
Kvinnene ble spurt om de ville anbefale andre kvinner i å delta i Mammografiprogrammet. 83
prosent (n=2 818) oppga at det ville de. Færre enn én prosent svarte ”nei”, åtte prosent (n=287)
visste ikke, og åtte prosent (280) kjente ikke til Mammografiprogrammet.

3.3.8 Takke ja eller nei til deltakelse i Mammografiprogrammet
De fleste kvinnene (89 prosent) var positive til å delta i Mammografiprogrammet (Tabell 3.23).
Av disse var det en liten gruppe på fire prosent som i tillegg ville gå til mammografi ved et privat
røntgeninstitutt/senter. I underkant av to prosent oppga at de kun ønsket å gå til privat
mammografi.
Tabell 3.23. ”Kommer du til å takke ja, eller har du takket ja, til invitasjon om å delta i det offentlige
Mammografiprogrammet?” N=3 397

Ja, hver gang
Ja, noen ganger
Ja, i tillegg til privat mammografiundersøkelse
Nei, har reservert meg mot i delta i
Mammografiprogrammet
Nei, kommer bare til å gå til privat
mammografiundersøkelse
Nei
Vet ikke

Antall
n
2 650
243
143

Andel
%
78
7
4

14

<1

52
50
245

2
2
7

Av de som oppga at de kun ville gå til mammografiscreening ved et privat røntgeninstitutt/senter,
oppga litt over halvparten at det var på grunn av kortere ventetid og at de selv kunne bestemme
tidspunkt for undersøkelsen (Tabell 3.24).
Tabell 3.24. Årsak til å gå på et privat røntgeninstitutt for mammografi framfor å delta i det
offentlige Mammografiprogrammet. N=52

Kortere ventetid
Bedre informasjon
Kan gå når jeg selv vil
Lavere aldergrense
Større tillit til det private
Helsepersonellet har bedre tid
Helsepersonellet er hyggeligere
Kortere avstand til
undersøkelsesstedet
Andre kommentarer

Antall
n
27
8
28
10
11
11
9

Andel
%
52
15
54
19
21
21
17

11
6

21
12
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Blant de 116 personene som hadde takket nei, eller kom til å takke nei til det offentlige
Mammografiprogrammet, var 53 prosent i alderen 45-49 år og 47 prosent 50-54 år. Videre hadde
66 prosent tidligere vært til mammografi. De øvrige 34 prosent hadde ikke vært til mammografi.
De 116 personene hadde relativ høy utdanning, da 46 prosent hadde utdanning fra høgskole eller
universitet. 57 prosent oppga at de bodde i en by.
Som vist i Tabell 3.21, kunne kvinnene krysse av for flere svaralternativer på om de kom til å
takke ja, eller allerede hadde takket ja til å delta i Mammografiprogrammet (Tabell 3.23). Alle jaog nei variantene ble slått sammen til ”ja”, ”nei” i Tabell 3.25. Tabellen viser at det er kvinnene
som oppgir at de ikke vet om de kommer til å delta i Mammografiprogrammet, som har lavest
kunnskap og en minst positiv holdning til mammografi. De kvinnene som allerede hadde takket
ja, eller som kom til å takke ja til å bli med i Mammografiprogrammet, hadde høyest kunnskap og
hadde den mest positive holdningen til programmet.
Tabell 3.25. Kvinners kunnskap og holdning til mammografi sammenlignet med (eventuell)
deltakelse i Mammografiprogrammet. (N=3 477)
Takke ja til invitasjon til
Mammografiprogrammet
Ja
Nei Vet ikke
Totalt
n=3 036
n=116
n=325
N=3 477
%
%
%
%
Kunnskap
Lav
Middels
Høy
Holdning
Lite positiv
Middels positiv
Veldig positiv

29
40
31

50
31
19

67
25
9

32
38
29

24
22
54

74
17
9

83
12
5

31
21
48

3.3.9 Deltakelse i andre screeningsundersøkelser – livmorhalskreft
For å studere om det var en sammenheng mellom positiv holdning til mammografi og andre
screeningprogram, fikk kvinnene spørsmålet: ”Går du til gynekologisk undersøkelse for å ta
celleprøver av livmorhalsen”? Det var totalt 79 prosent (n=2 746) som tok celleprøve omtrent
hvert tredje år. 14 prosent (n=488) oppga ”ja, noen ganger”. Litt under seks prosent svarte ”nei”,
og to prosent (n=190) svarte ”husker ikke”.
Blant kvinnene som gikk til gynekologisk undersøkelse for å ta celleprøver mot livmorhalskreft,
var det noen flere kvinner som svarte positivt på at de ville delta i det offentlige
Mammografiprogrammet (88 prosent, n=2 852) enn kvinner som ikke tok celleprøver (76 prosent,
n=184). De fleste av kvinnene som oppga at de ikke kom til å delta i Mammografiprogrammet,
utførte som regel undersøkelser mot livmorhalskreft enten hvert tredje år eller ”noen ganger” (86
prosent, n=100).
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Av de to alderskategoriene vi benytter i denne studien, er det hovedsakelig kvinner i alderen 5054 som hadde hatt muligheten til å bli invitert til mammografiscreening. Det ble ikke registrert
noen signifikante forskjeller mellom kvinner som hadde vært, og de som ikke hadde vært til
mammografi, med hensyn til om de hadde utført celleprøve.

3.4 Kvinner som hadde vært til mammografiundersøkelse.
Som nevnt tidligere var det 71 prosent (n= 2 462) av det totale utvalget som oppga at de hadde
vært til mammografi noen gang. Av disse var 54 prosent (n=944) i alderen 45-49 år, mens 88
prosent (n=1 518) var i alderen 50-54 år. Kvinnene ble bedt om å beskrive hvordan de opplevde
tiden før mammografiundersøkelsen, selve undersøkelsen og tiden etter siste
mammografiundersøkelse, fra helt uenig, delvis uenig, verken eller, delvis enig, helt enig eller vet
ikke/ikke aktuelt. I analysene valgte vi å slå sammen helt uenig og delvis uenig, samt helt enig og
delvis enig.

3.4.1 Tiden før mammografiundersøkelsen
Når det gjaldt informasjon, var det flere kvinner i aldersgruppen 50-54 år (87 prosent) som totalt
sett var fornøyd med informasjonen de fikk før undersøkelsen, sammenlignet med kvinner i
alderen 45-49 år (77 prosent) (Tabell 3.26).
Det var flere kvinner i alderen 45-49 år som svarte at de tenkte mye på selve undersøkelsen i
forkant (49 prosent), at de var engstelige for smerter under undersøkelsen (29 prosent), at de
savnet informasjon om risikoen for å oppdage brystkreft (20 prosent), og at de savnet noen å
snakke med om selve undersøkelsen, sammenlignet med kvinner i alderen 50-54 år. I tillegg var
det flere av den yngste alderskategorien som savnet informasjon om selve undersøkelsen.
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Tabell 3.26. “Hvordan opplevde du tiden før mammografiundersøkelsen?” N= 2 459
45‐49 år
n=942
Uenig Verken/ Enig
eller

Jeg fikk informasjon om hvor og når
jeg skulle møte opp til
undersøkelsen**
Jeg tenkte mye på selve undersøkelsen
i forkant**
Jeg savnet informasjon om selve
undersøkelsen**
Jeg var engstelig for smerter under
undersøkelsen*
Jeg savnet informasjon om hvorfor jeg
skulle til mammografi
Jeg savnet noen å snakke med om
selve undersøkelsen**
Jeg glemte at jeg skulle til
undersøkelse
Jeg savnet informasjon om risikoen for
å oppdage brystkreft**
Totalt sett er jeg fornøyd med
informasjonen jeg fikk før
undersøkelsen**

50‐54 år
n=1 517
Vet ikke/
Ikke
aktuelt

Uenig Verken/
eller

Enig

Vet ikke/
Ikke
aktuelt

%

%

%

%

%

%

%

%

5

4

85

6

4

2

91

4

30

14

49

7

43

16

33

8

51

16

23

10

66

9

14

10

53

11

29

7

58

9

24

9

79

6

3

13

82

4

3

11

69

11

11

9

75

8

7

10

80

2

2

15

81

2

3

14

58

11

20

11

67

8

13

12

8

10

77

5

5

4

85

5

*p<0,05, **p<0,001

3.4.2 Selve mammografiundersøkelsen
I aldersgruppen 50-54 år oppga 92 prosent av kvinnene at de totalt sett var fornøyd med selve
undersøkelsen, mens 89 prosent av kvinner i alderen 45-49 år sa seg enige i dette (Tabell 3.27).
I begge aldersgruppene svarte de fleste kvinner at de både hadde/fikk tillit til helsepersonellet
(87/87 prosent) og at de ble behandlet med respekt (91/92 prosent) under
mammografiundersøkelsen. Videre svarte 82 prosent av kvinner i alderen 50-54 år og 75 prosent
av kvinner i alderen 45-49 år at undersøkelsen tok kort tid. Samtidig opplevde omtrent 50 prosent
av kvinnene i alderen 45-49 år og 53 prosent av kvinnene 50-54 år at mammografiundersøkelsen
var mer positiv enn forventet.
Av kvinner i alderen 45-49 år svarte 63 prosent at de opplevde selve bildetakingen som
ubehagelig, mens 57 prosent av kvinnene i alderen 50-54 år svarte at de opplevde dette som
ubehagelig. Omtrent halvparten av kvinnene, uavhengig av alder, oppga at de fikk svar på
spørsmål de stilte om mammografi og/eller brystkreft.
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Tabell 3.27. “Hvordan opplevde du selve mammografiundersøkelsen?” N=2 459
45‐49 år
n=942
Uenig Verken/
eller

Jeg hadde/fikk tillit til
helsepersonellet
Jeg ble behandlet med respekt av
helsepersonellet
Jeg fikk informasjon om hvordan jeg
kan selv kan foreta undersøkelse av
brystene*
Selve bildetakingen var ubehagelig *
Jeg var fornøyd med helsepersonellet
som var til stede
Opplevelsen var mer positiv enn
forventet
Jeg fikk svar på spørsmål jeg stilte om
mammografi og/eller brystkreft *
Jeg synes undersøkelsen tok kort
tid**
Totalt sett er jeg fornøyd med selve
undersøkelsen *

50‐54 år
n=1 517
Enig

Vet ikke/
Ikke
aktuelt

Uenig Verken/
eller

Enig

Vet ikke/
Ikke
aktuelt

%

%

%

%

%

%

%

%

4

6

87

3

3

6

87

4

4

4

91

2

3

3

92

3

48

10

33

8

44

9

40

8

25

10

62

2

30

9

58

3

4

6

87

3

4

3

89

3

9

35

50

7

8

32

53

8

7

18

53

23

5

15

47

33

6

14

75

5

6

8

82

4

4

5

89

2

3

3

92

2

*p<0,05, **p<0,001
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3.4.3 Tiden etter mammografiundersøkelsen
De fleste kvinnene, både i den yngste og eldste alderskategorien (hhv. 81 og 87 prosent), oppga at
de var totalt sett fornøyd med tiden etter mammografiundersøkelsen (Tabell 3.28). Samtidig
oppga 50 prosent av kvinnene i alderen 50-54 år og 42 prosent av kvinnene i alderen 45-49 år, at
de er/var bekymret for resultatene fra undersøkelsen. Litt over halvparten hadde snakket med
andre om undersøkelsen. Omlag 20 prosent av kvinnene oppga at de ønsket de hadde spurt mer
om brystkreft og/eller mammografi da de var til undersøkelsen. Kvinner i alderen 45-49 år oppga
oftere at de ønsket at de hadde fått mer informasjon i forkant av, og under selve undersøkelsen.
Tabell 3.28. “Hvordan opplevde du tiden etter siste mammografiundersøkelse?” N=2 293
45‐49 år
n=942

50‐54 år
n=1 517

Uenig Verken/ Enig
eller

Jeg er/var bekymret for resultatene
fra undersøkelsen **
Jeg snakket med andre om
undersøkelsen
Jeg ønsket at jeg hadde stilt spørsmål
om mammografi og/eller brystkreft
da jeg var til undersøkelse **
Jeg hadde ønsket å ha noen å snakke
med etter undersøkelsen **
Jeg tenker ikke mer på mammografi
nå enn før undersøkelsen **
Jeg synes det tar/tok for lang tid til
jeg fikk vite svaret **
Jeg vet mer om mammografi og/eller
brystkreft nå enn før undersøkelsen
Jeg skulle ønske jeg hadde fått mer
informasjon om undersøkelsen i
forkant av og under selve
undersøkelsen **
Totalt sett er jeg fornøyd med tiden
etter undersøkelsen **

Vet ikke/
Ikke
aktuelt

Uenig Verken/ Enig
eller

Vet ikke/
Ikke
aktuelt

%

%

%

%

%

%

%

%

34

12

50

4

43

11

42

3

22

13

57

8

23

12

56

9

43

23

24

10

53

17

17

13

49

18

23

9

61

14

14

11

18

14

62

6

18

8

67

7

51

20

18

10

58

14

19

10

22

24

47

7

23

22

47

8

43

21

29

8

60

16

17

8

4

9

81

6

3

6

87

4

*p<0,05, **p<0,001

De kvinner som oppga at de hadde vært til mer enn én mammografiundersøkelse (N = 1 719), ble
bedt om å vurdere den totale opplevelsen av den siste mammografiundersøkelsen sammenlignet
med tidligere undersøkelser. De fleste kvinner svarte at den siste mammografiundersøkelsen var
verken bedre eller dårligere enn tidligere mammografiundersøkelser (73 prosent) (Tabell 3.29).
Videre var det flere kvinner som svarte at opplevelsen ved den siste mammografiundersøkelsen
var bedre (17 prosent), enn de som svarte at den var dårligere (fire prosent) enn tidligere
mammografiundersøkelser.
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Bortsett fra at noen flere kvinner i alderen 45-49 år svarte ”husker ikke/ønsker ikke svare” (syv
prosent), sammenlignet med kvinner i alderen 50-54 år (fire prosent), var det ingen store
forskjeller mellom aldersgruppene når det gjaldt opplevelsen av den siste
mammografiundersøkelsen i forhold til tidligere undersøkelser (Tabell 3.29).
Tabell 3.29. Opplevelsen av siste mammografiundersøkelse sammenlignet med tidligere
undersøkelser. N=1 719
*45‐49 år
n=546
%

*50‐54 år
n=1 173
%

Totalt
N=1 719
%

Bedre enn tidligere
Mammografiundersøkelser

16

17

17

Verken bedre eller dårligere enn
tidligere mammografiundersøkelser

72

74

73

3
7
2

4
4
1

4
5
1

Dårligere enn tidligere
mammografiundersøkelser
Husker ikke/ønsker ikke å svare
Annet
*p<0,05
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3.5 Kvinner som ikke hadde vært til mammografi
Det var 29 prosent (n=1 015) av det totale utvalgte som oppga at de aldri hadde vært til
mammografi. Av disse var 79 prosent (n=798) kvinner i alderen 45-49 år, mens 21 prosent
(n=217) var kvinner i alderen 50-54 år. I begge aldergruppene svarte omtrent 50 prosent av
kvinnene at de ofte tenkte på at de skulle ha vært til mammografi og/eller at de var engstelige for
å få brystkreft (Tabell 3.30).
Både kvinner i alderen 45-49 år (70 prosent) og 50-54 år (62 prosent) var uenige i at de ikke kom
til å gå til mammografi uten at de kjente noe. Kvinner i begge aldersgruppene ønsket at det i større
grad var mer informasjon om mammografi (66 og 57 prosent). Kvinnene oppgir at de er mer
bekymret for resultatene av mammografiundersøkelse, enn de er for smerter og ubehag ved en slik
undersøkelse.
Tabell 3.30. “Hvilke tanker har du om det å gå til mammografiundersøkelse?” N=1 015
45‐49 år
n=798

Jeg har ikke tenkt noe på
mammografi**
Jeg er redd for smerter og ubehag ved
en slik undersøkelse **
Jeg kommer til å være redd/bekymret
for resultatene fra en slik
undersøkelse**
Jeg kommer ikke til å gå til mammografi
uten at jeg kjenner noe *
Jeg er engstelig for å gå til
mammografi*
Jeg skulle ønske det var mer
informasjon om mammografi *
Jeg tenker ofte på at jeg skulle ha vært
til mammografi *
Jeg savner noen å snakke med om
mammografi *
Jeg er engstelig for å få brystkreft **

50‐54 år
n=217
Vet ikke/
Ikke Uenig
aktuelt

Verken
/ eller

Enig

Vet ikke/
Ikke
aktuelt

%

%

%

%

7

50

10

24

16

28

5

53

12

21

14

16

40

7

39

13

32

16

70

7

15

8

62

6

16

17

66

11

17

6

58

9

20

13

13

14

66

7

17

12

57

14

30

14

50

7

23

14

50

12

49
28

23
16

17
51

10
5

42
23

24
17

17
46

17
14

Uenig

Verken
/ eller

Enig

%

%

%

%

53

11

29

56

11

37

*p<0,05; **p<0,001
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3.5.1 Forventninger til mammografi
Kvinnene som ikke hadde vært til mammografi kunne skrive i et åpent felt i spørreskjemaet om
hvilke forventninger de hadde til mammografiscreening, hvis de skulle delta i en slik undersøkelse
en gang. De fleste kvinnene hadde forventninger om at mammografi ville avdekke om noe var
unormalt (Figur 3.1). Kvinnene hadde også forventninger til at de skulle bli bra behandlet av
helsepersonellet, og at de skulle få tilstrekkelig med informasjon om undersøkelsen.

Forventninger til mammografi
Andre
Forventer forventninger
rask/effektiv
4%
undersøkelse
4%
Forventer raskt
svar på
undersøkelse
7%

Forventer å
avdekke om noe
er unormalt
29 %

Tror
undersøkelse er
ubehagelig/vond
12 %
Forventer et
nøyaktig svar til å
stole på
4%
Forventer å få
svar på
undersøkelse
uansett resultat
3%
Forventer å få
avdekke evt kul i
tidlig stadie
6%

Forventer bra
behandling av
personale
16 %
Forventer å få
god informasjon
før/under/etter
undersøkelse
16 %

Figur 3.1. Forventninger til mammografiscreening blant kvinner som ikke hadde vært til
mammografiscreening tidligere. N=545
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3.6 Avgjørende faktorer for å gå til mammografiundersøkelse
Samtlige kvinner ble spurt om hva som er avgjørende for om de gikk til mammografi. De kunne
velge mellom 19 svaralternativer der flere kryss var mulig. Blant de alternativene de fleste
kvinner hadde krysset av var ”at det forebygger utvikling av brystkreft” (71 prosent), og ”at det er
et offentlig tilbud til alle kvinner” (63 prosent).
Det var signifikant flere kvinner i alderen 45-49 år som hadde krysset av for ”at jeg kjenner noe
selv” (41 prosent) sammenlignet med kvinner i alderen 50-54 år (29 prosent), mens det var
signifikant flere kvinner i alderen 50-54 år som hadde krysset av for ”at jeg slipper å bestille time
selv” (44 prosent) sammenlignet med kvinner i alderen 45-49 år (32 prosent) (Tabell 3.31).
Tabell 3.31. “Hva er avgjørende for om du går til mammografi?” Multirespons var mulig. N=3 477

At det er kort avstand til der undersøkelsen
finner sted*
At det er lett å finne fram til der undersøkelsen
finner sted*
At jeg får dekket lønnstapet
At jeg føler for det
At jeg kjenner noe selv**
At jeg får dekket alle reiseutgifter
i forbindelse med undersøkelsen
At jeg føler meg velkommen
At det er tilrettelagt for funksjonshemmede
At jeg kan velge selv når jeg vil gå til mammografi**
At det forebygger utvikling av
brystkreft
Erfaringer fra tidligere mammografiundersøkelser**
At jeg slipper å bestille time selv**
At det er et offentlig tilbud til alle kvinner*
At det er et privat tilbud til alle kvinner*
At familien ønsker det
At venninner anbefaler det
At kvinner jeg snakker med har positive erfaringer
Vet ikke
Annet
*p<0,05; **p<0,001
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45‐49 år
n= 1 742
%

50‐54
n=1 735
%

Totalt
(N=3 477)
%

30

33

31

25
11
26
41

30
12
28
29

27
11
27
35

8
37
3
24

7
36
4
17

7
37
4
20

70
10
32
60
13
2
7
14
1
2

72
17
44
65
10
3
6
14
1
2

71
14
38
63
12
2
7
14
1
1

3.7 Tilfeller av brystkreft eller annen kreftsykdom
Kvinnene ble også spurt om det var tilfeller av brystkreft i nær familie eller blant noen de kjente.
Av hele utvalget (N=3 477) oppga omtrent tre prosent (n=88) av kvinnene at de selv hadde hatt
brystkreft, åtte prosent (n=272) oppga at noen i nærmeste familie (mor, søster, mormor og/eller
farmor) hadde hatt brystkreft, mens 53 prosent (n=1 838) oppga at de kjente noe
(venninne/kollega) som hadde hatt brystkreft. Det var noen flere kvinner i alderen 50-54 år (3
prosent) som oppga at de hadde hatt brystkreft, sammenlignet med kvinner i alderen 45-49 år (2
prosent).
3.7.1 Kvinners kunnskap og informasjonsbehov om brystkreft
Samtlige kvinner ble spurt ”synes du at du har tilstrekkelig med kunnskap om brystkreft?”, hvor
31 prosent (n=1 059) svarte ”ja”, 47 prosent (n=1 643) svarte ”nei”, mens 30 prosent (n=701)
svarte ”vet ikke”. De resterende 2 prosenten besvarte ikke spørsmålet.
Av hele utvalget (N=3 403) var det var signifikant flere kvinner i alderen 50-54 år (28 prosent)
som syntes de hadde tilstrekkelig med kunnskap om brystkreft, mens det var signifikant flere
kvinner i alderen 45-49 år som svarte nei på dette spørsmålet (57 prosent). Innad i aldersgruppene
blant det totale utvalget oppga de fleste kvinner at de ikke hadde tilstrekkelig med kunnskap om
brystkreft.
Blant de som hadde vært til mammografi, svarte de flest kvinner i alderen 50-54 år (40 prosent) at
de syntes de hadde tilstrekkelig med kunnskap om brystkreft, mens blant kvinner i alderen 45-49
år svarte de fleste kvinnene (52 prosent) at de ikke syntes deres kunnskap om brystkreft var
tilstrekkelig (Tabell 3.32). Blant de som ikke hadde vært til mammografi, svarte de fleste
kvinnene (61 prosent) at de ikke syntes de hadde tilstrekkelig med kunnskap om mammografi,
uansett aldersgruppe.
Tabell 3.32. Synes du at du har tilstrekkelig med kunnskap om brystkreft?”. N=3 403

Ja
Nei
Vet ikke

*Har vært til mammografi
45‐49 år
50‐54 år
(n= 931)
(n=1 480)
%
%
29
40
52
37
19
23

Totalt
(N=2 411)
%
30
43
21

Har ikke vært til mammografi
45‐49 år
50‐54 år
Totalt
(n= 783)
(n=209) (N=992)
%
%
%
18
23
19
63
60
61
19
20
19

*p<0,001

Videre fikk kvinnene spørsmål om hva de eventuelt skulle ønske de visste mer om når det gjaldt
brystkreft. I hele utvalget (N = 3 477) ønsket de fleste å få mer kunnskap om hvorfor man får
brystkreft (46 prosent), hvordan man kjenner at det er forandringer i brystene (43 prosent), i
tillegg til hvilke behandlingsmetoder som finnes (37 prosent).
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Blant kvinner i alderen 45-49 år svarte de fleste kvinner at de ønsket de visste mer om hvordan
man kjenner at det er forandringer i brystene (n=835), mens de fleste kvinner i alderen 50-54 år
ønsket at de visste mer om hvorfor man får brystkreft (n=786) (Tabell 3.33).
Tabell 3.33. Hva kvinner ønsker mer informasjon om angående brystkreft. Multirespons var mulig.
(N=3 477)

Hvorfor man får brystkreft
Hvem som får brystkreft*
Hvordan man utfører selvundersøkelse av brystene**
Hvordan man kjenner at det er forandringer i brystene**
Hvilke behandlingsmetoder som finnes**
Om det er smertefullt*
Hvor stor sjansen er for å dø av brystkreft**
Hvor man skal henvende seg hvis man har oppdaget noe**
Ingenting
Vet ikke*
Annet**

45‐49 år
(n=1 427)
%
46
33
32
48
40
15
25
17
6
8
17

50‐54 år
Totalt
n=1 735) (N=3477)
%
%
45
46
29
31
24
28
37
43
34
37
12
13
20
23
13
15
7
6
10
9
13
2

*p<0,05; **p≤0,001.

3.7.2 Tanker om egen risiko for brystkreft
Kvinnene ble også bedt om å beskrive hvilke tanker de hadde rundt egen risiko for å få brystkreft.
I utvalget (N=3 377) som besvarte spørsmålet, svarte 76 prosent (n=2 643) at de hadde like stor
risiko for å få brystkreft som andre kvinner, mens om lag 6 prosent svarte enten at de hadde større
risiko (n=223) for å få brystkreft enn andre kvinner, eller at de hadde mindre risiko (n=205) for å
få brystkreft enn andre kvinner. Videre svarte 9 prosent (n=306) ”vet ikke”.
78 prosent av kvinnene både i aldersgruppen 45-49 år (n=1 326) og 50-54 år (n=1 317) svarte at
de hadde like stor risiko for å få brystkreft som andre kvinner. Videre svarte signifikant flere
kvinner i alderen 45-49 år (8 prosent) at de hadde større risiko for å få brystkreft enn andre
kvinner. Det var også signifikant flere kvinner i alderen 50-54 år (10 prosent) som svarte at de
hadde mindre risiko for å få brystkreft enn andre kvinner.
Blant de som hadde vært til mammografi oppga signifikant flere at de hadde større risiko for å få
brystkreft (8 prosent), enn de som ikke hadde vært til mammografi (3 prosent). Flere kvinner som
ikke hadde vært til mammografi svarte ”vet ikke” (12 prosent).
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Tabell 3.34. Kvinners tanker om egen risiko for brystekreft. N= 3 377
**Har vært til mammografi *Har ikke vært til mammografi
45‐49 år
50‐54 år
45‐49 år
50‐54 år
(n=918)
(n=1 478)
(n=777)
(n=204)
%
%
%
%
Jeg har større risiko for å få
brystkreft enn andre kvinner
Jeg har like stor risiko for å få
brystkreft som andre kvinner
Jeg har lavere risiko for å få brystkreft
enn andre kvinner
Vet ikke

11

6

3

<1

77

79

80

73

5
6

6
9

7
10

7
19

*p<0,005; **p<0,001

3.8 Kvinnenes egne kommentarer
Til slutt i spørreskjemaet kunne kvinnene skrive inn kommentarer og/eller tilleggsopplysninger de
hadde til spørreundersøkelsen. Omtrent 15 prosent (N=520) av kvinnene hadde kommentarer
angående erfaring, kunnskap og holdning til mammografi. Et utdrag av kommentarene er listet
opp i stikkordsform i Vedlegg 4.
Erfaring (n=315); Det flest kvinner bemerket når det gjaldt erfaring, var at de gikk til
mammografi for å avdekke mistanker om brystkreft (10 prosent), at de dro regelmessig til
mammografi/ultralyd (8 prosent), og at undersøkelsen gjorde vondt/var ubehagelig (5 prosent).
Kunnskap (n=114); Når det gjaldt kunnskap, bemerket flest kvinner (46 prosent) at det var
generelt dårlig informasjon om mammografi, risiko for brystkreft, undersøkelse av brystene og
bruk av ultralyd i tillegg til mammografi.
Holdning (n=192); Omtrent 30 prosent av kvinnene var positive til det offentlige
mammografitilbudet, og 17 prosent ønsket lavere aldersgrense for invitasjon til
Mammografiprogrammet
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3.9 Dybdeintervju av kvinner 45-54 år
Vi ønsket i disse intervjuene å få svar på følgende spørsmål;
•
•
•
•

Hvilke erfaringer de selv hadde hatt med mammografi
Hvilke tanker de hadde om risikoen for selv å få brystkreft
Hvilke erfaringer de har med etterundersøkelser
Ved hvilken alder de syntes kvinner burde gå til mammografi og hvorfor

Deltakelse
Et utvalg på 16 kvinner fordelt på 9 kvinner i alderen 45-49 år og 7 kvinner i aldersgruppen 50-54
år ønsket å delta i intervju. De fleste (n=14) avtalte tid for intervju ved å ringe det grønne
nummeret, mens to kvinner avtalte intervju via e-post. Ved gjennomføring av intervjuene ønsket
de fleste kvinnene (n=14) å bli ringt opp, mens to ønsket selv å ringe det grønne nummeret. I et av
tilfellene ringte ikke informanten til avtalt tid.
Bortsett fra en innringer, hadde alle kvinnene som ringte inn for å delta i dybdeintervju vært til
mammografi, enten i det offentlige Mammografiprogrammet, ved et privat røntgeninstitutt/senter
eller ved begge.
Alle unntatt en, oppga samtlige kvinner at de kom til å takke ja til fremtidige invitasjoner fra
Mammografiprogrammet. Årsaken til at en av kvinnene var usikker på om hun kom til å delta i
programmet, var at hun syntes transportutgiftene for å komme seg til mammografiscreeningen var
for høy.
Erfaring med mammografi
Kvinner 45-49 år. Blant kvinner i denne aldersgruppen oppga åtte av kvinnene at de var blitt
henvist til mammografiundersøkelse av legen. To av kvinnene hadde tidligere gått til mammografi
sammen med kollegaer gjennom et tilbud på arbeidsplassen. Den ene kvinnen fikk etter siste
mammografiundersøkelse påvist cyster i brystene, mens den andre fikk påvist brystkreft året etter
første undersøkelse. I et annet tilfelle fikk kvinnen påvist brystkreft etter sin andre
mammografiundersøkelse, da var hun 45 år. En av kvinnene gikk til undersøkelse da hennes mor
tidligere hadde blitt behandlet for brystkreft, og ønsket at datteren skulle gå til
mammografiundersøkelse. De øvrige fire kvinnene gikk til mammografi fordi de hadde vondt i
brystene eller hadde brystkreft i nær familie. Videre var det en kvinne i denne aldersgruppen som
ikke hadde vært til mammografi. Hun opplyste om at søsteren og hun ofte hadde snakket om å gå
til mammografi, men at dette ennå ikke hadde blitt noe av.
Kvinner 50-54 år. Seks av i alt syv kvinner i denne aldersgruppen hadde vært til mammografi da
de var i alderen 30-40 år, og bortsett fra en som ennå ikke hadde mottatt invitasjon fra
Mammografiprogrammet, og en som nylig hadde fått invitasjon til offentlig mammografi, hadde
alle kvinnene i denne aldersgruppen vært til mammografi i forbindelse med
Mammografiprogrammet. I det førstnevnte tilfellet ble kvinnen henvist til lege da hun var 30 år da
hun oppdaget en kul i det ene brystet. Resultatene fra undersøkelsen viste at ingenting var galt. I
det sistnevnte tilfellet hadde kvinnen gått til privat mammografi siden hun var i 40-årene, da det
51

var tilfeller med brystkreft i familien. Det ble oppdaget at hun hadde brystkreft da hun var 50 år
etter at hun var til mammografiundersøkelse i regi av Mammografiprogrammet, omtrent ti år etter
første mammografiundersøkelse. En annen kvinne oppsøkte mammografi da hun var i 40-årene
fordi hun hadde vondt i brystene. Hun ble operert for godartet svulst.
Tilfeller av brystkreft i familien var også årsaken til at tre av de øvrige kvinnene i denne
aldersgruppen gikk til mammografi ved et privat røntgeninstitutt/senter. I et av tilfellene var det
moren som ønsket at kvinnen skulle gå, mens i et annet tilfelle ble kvinnen henvist av en
gynekolog da hun var i 40 årene. En anne kvinnene ble også anbefalt å gå til mammografi da hun
var i 40 årene, da hun gikk på hormontabletter grunnet tidlig overgangsalder. Videre var det en av
kvinnene som gikk til mammografi første gang da hun fikk en invitasjon fra
Mammografiprogrammet.
Egen risiko for brystkreft
Kvinner 45-49 år; Ingen av kvinnene i denne aldersgruppen oppga at de var engstelige for å få
brystkreft, selv om det i ett tilfelle var brystkreft i familien. Det kunne hende de tenkte på det,
men de følte seg forholdsvis trygge på at legen som undersøkte brystene, i tillegg til mammografi,
ville oppdage brystkreft på et tidlig stadium.
Kvinner 50-54 år; En av kvinnene som tidligere hadde hatt brystkreft, var engstelig for å få
brystkreft også i det andre brystet. De øvrige kvinnene i denne aldersgruppen opplyste om at de
ikke tenkte spesielt mye på det eller var spesielt engstelige, selv de som hadde tilfeller av
brystkreft i familien.
Etterundersøkelser
Kvinner 45-49 år; To av kvinnene i denne aldersgruppen oppga at de selv hadde blitt innkalt til
etterundersøkelse. I det ene tilfellet ble det påvist cyster som ble tappet. Hun syntes ventetiden fra
hun var hos legen og til hun kom til sykehuset var veldig lang. Hun mente kommunikasjonen
mellom fastlege og sykehus burde bli bedre i de tilfeller legen henviser kvinnen til sykehuset etter
mistanke om brystkreft. Når hun først kom dit følte hun seg godt ivaretatt. Kvinnen i det andre
tilfellet opplevde å bli kalt inn til etterundersøkelse, og opplevde denne tiden som ubehagelig.
Hun måtte selv ta kontakt for å få endelig svar. De to øvrige kvinnene i denne aldersgruppen
hadde ikke opplevd å bli innkalt til etterundersøkelse. Det var ingen av kvinnene som tenkte
spesielt på muligheten for falske positive eller falske negative funn ved mammografiscreening.
Kvinner 50-54 år; Ingen av kvinnene i denne aldersgruppen hadde opplevd å bli innkalt til ny
undersøkelse. En av kvinnene fortalte at hun tenkte på det i etterkant av undersøkelsen, men at
hun trodde de fant noe hvis det var svulster i brystene. I tillegg svarte en av de andre kvinnene at
hun valgte å stole på at mammografiundersøkelser ville oppdage kreftsvulster.
Ønsket alder for mammografi
Felles for kvinner 45-54 år; Bortsett fra en kvinne som svarte at mammografi ved fylte 50 år var
greit, syntes de andre kvinnene at man burde gå til mammografi tidligere, gjerne i 40 års alderen.
Dette ble av en kvinne begrunnet med at jo tidligere brystkreft ble oppdaget, jo bedre ble sjansene
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til å klare seg etterpå. Videre mente 80 prosent (n=13) av kvinnene, at de burde få invitasjon til
deltakelse i Mammografiprogrammet før de fylte 50 år.
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4 Diskusjon
Hensikten med denne studien var å undersøke erfaringer, kunnskap og holdninger til mammografi
blant norske kvinner i alderen 45-49 år sammenlignet med kvinner i alderen 50-54 år.
Datainnsamlingen for denne undersøkelsen ble gjennomført ved en spørreundersøkelse og to
intervjurunder; en før, og en parallelt med spørreundersøkelsen.
Tverrsnittsundersøkelser har fordelen av at det kan samles inn data fra en stor gruppe mennesker
på en kostnadseffektiv måte. Videre kan man samle inn data som ikke er tilgjengelige i registre
eller andre datakilder. En annen fordel er at man kan måle variabler til et gitt tidspunkt.
Bruttoutvalget basert på uttrekk fra sentrale befolkningsregistre vil være representativt for
befolkningen. En av ulempene ved slike studier kan være lav svarprosent, slik at man kan få en
skjevhet i nettoutvalget. Utfordringen blir dermed å vurdere om det endelige utvalget
(nettoutvalget) er representativt for befolkningen som helhet, eller om frafallet har vært spesielt
høyt i enkelte grupper som skiller seg fra befolkningen forøvrig, i de variablene man ønsker å få
informasjon om.

4.1 Gjennomføring av studien
Til innhenting av data i denne undersøkelsen valgte vi å bruke både kvalitative og kvantitative
metoder (metodetriangulering), der datainnhentingen baserer seg i all hovedsak på
spørreskjemabasert undersøkelse (kvantitativ metode). Vi ønsket imidlertid også å integrere
kvalitativ forskningsmetode, i form av semi-strukturerte intervju, i forskningsdesignet. Dette fordi
det overordnede målet med prosjektet var å erverve kunnskap om kvinners erfaring, kunnskap og
holdning til mammografi, og vi anså det derfor som hensiktsmessig å samtale med kvinner som
besitter slike erfaringer. På denne måten å få en mer nyansert forståelse av de data og resultater
som framkommer i spørreundersøkelsen, og for å fange opp eventuelle aspekter ved enkelte
problemstillinger som ikke så lett lar seg måle i et spørreskjema. Denne formen for
metodetriangulering 1 er mye brukt i helsetjenesteforskningen [34, 35].
De preliminære intervjuene i forkant av spørreundersøkelsen og intervjuene som ble gjennomført
parallelt med spørreundersøkelsen, er integrert i diskusjonsdelen sammen med analysene fra
spørreundersøkelsen.
Spørreskjemaet som ble benyttet i vår undersøkelse er utviklet i prosjektgruppen, som besto av
forskere og klinikere med lang erfaring innen tverrsnittsundersøkelser, mammografiundersøkelser
og mammografi generelt. Noen av spørsmålene er hentet direkte fra, eller ble modifisert, fra andre
undersøkelser [29-31]. Kreftforeningen, som er oppdragsgiver, kom også med innspill til utvikling
av spørreskjemaet.
Det var i utgangspunktet planlagt å utarbeide et spørreskjema på fire sider, men på bakgrunn av
informasjonen fra informantene som deltok i de preliminære intervjuene, ble det utarbeidet et
åttesiders spørreskjema. Da tidligere studier har vist at det ikke alltid er en sammenheng mellom
1

I internasjonal litteratur omtalt som ”Mixed methods”.

55

lengden på skjemaet og frafall [36], hadde vi ingen grunn til å tro at et åttesiders spørreskjema
nødvendigvis ville få færre kvinner til å delta i undersøkelsen.
4.2 Utvalg og svarprosent
Av de 7 000 brevene som ble sendt ut til kvinner i alderen 45-54 år med invitasjon om å delta i
undersøkelsen, kom 72 brev i retur. I følge Sentio, som sto for utsending av spørreskjema og
mottak av svar på spørreundersøkelsen, viser dette at det var god kvalitet på adresselistene vi
mottok fra de folkeregistrerte kvinnene (personlig kommunikasjon).
Undersøkelsens hovedstyrke er at den er relativt stor, også i internasjonal sammenheng, med et
nettoutvalg på omtrent 3 500 kvinner. Videre er det en homogen aldersgruppe med kvinner som
deltar i undersøkelsen. I undersøkelsen var det samsvar mellom nettoutvalget og bruttoutvalget på
den måten at det var en lik fordeling av kvinner i aldersgruppen 45-49 år og 50-54 år. Imidlertid
var frafallet høyere (to prosent) blant kvinner som var bosatt i Oslo enn ellers i utvalget. Vi fant
det imidlertid ikke nødvendig å vekte for denne skjevheten i nettoutvalget, da netto- og
bruttoutvalg for øvrig hadde stor grad av samsvar. En annen styrke er at svarprosenten var ganske
høy (50 prosent). Undersøkelsens hovedsvakhet er at noen kan finne spørreskjemaet for langt, og
at enkelte spørsmål kunne være vanskelig å tyde. Dette kunne ha medvirket til at færre kvinner
besvarte spørreskjemaet. Imidlertid ble det gjennomført en pilotstudie blant fem kvinner i alderen
45-54 år, som hadde anledning til å kommentere spørsmålene. Denne pilotstudien mener vi har
bidratt til at flest mulig skal ha fått den rette forståelsen av spørsmålsstillingene. Vi mener derfor
at utvalget som har bidratt med data til denne studien er rimelig representativt for 45-54 år, og at
studien bidrar med relevant informasjon om bruk av mammografi blant yngre norske kvinner.
Vi observerte at den demografiske fordelingen var noe forskjellig mellom kvinnene i de to
aldersgruppene i forhold til sivilstand, utdanning, husholdningens inntekt og bosted (på landet). I
den eldste aldersgruppen (50-54 år) var det flere kvinner som var enker sammenlignet med
kvinner i den yngre aldersgruppen (45-49 år). Det var også flere kvinner i den eldste
aldersgruppen som oppa at høyest avsluttet utdanning var ungdomsskolen, mens det var flere
kvinner i den yngste aldersgruppen som hadde høgskole/universitet som høyest avsluttet
utdanning. Videre var det flere kvinner i den yngste aldersgruppen med høy bruttoinntekt i
husstanden sammenlignet med kvinner i den eldste aldersgruppen, mens det var flest kvinner i den
eldste aldersgruppen som var bosatt på landet, sammenlignet med kvinner i den yngste
aldersgruppen. De demografiske forskjellene kan ha bidratt til at kvinnene i de to aldersgruppene
har svart forskjellig.
Det har i løpet av de siste årene vært en generell nedgang i svarprosent på spørreundersøkelser.
Dette kan også ses på i store undersøkelser som for eksempel Helseundersøkelsen i NordTrøndelag (HUNT), der svarprosenten gikk ned fra 88 prosent i HUNT 1 (1984-1986) til 70
prosent i HUNT 2 (1995-1997) og videre ned til 56 prosent i HUNT 3 (2006-2008) [29]. Videre
gjennomførte SINTEF to befolkningsundersøkelser om pengespill i den norske befolkningen i
2007 [33] og 2008 [37], samt en prevensjonsvanestudie [38] blant kvinner i alderen 20-24 år, hvor
samtlige hadde en svarprosent på omkring 35 prosent.
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Vi mener dermed at svarprosenten i vår undersøkelse på 50 prosent er et godt resultat ut i fra
dagens forventninger. En viktig faktor til at denne svarprosenten ble så høy, er at kvinnene som
ble intervjuet ga uttrykk for at de var opptatt av egen helse og gjerne bidro med sine erfaringer og
kunnskap om mammografi. I tillegg har SINTEF erfaring fra tidligere undersøkelser med at
kvinner i 40-50 års alderen oftere svarer på spørreundersøkelser enn yngre og eldre kvinner [32,
33, 37, 39]

4.3 Bruk av mammografi
I denne studien hadde omtrent 70 prosent av kvinnene som deltok i spørreundersøkelsen vært til
mammografiundersøkelse minst en gang. Av disse hadde 61 prosent vært til
mammografiundersøkelse flere enn en gang.
Vår hypotese når det gjaldt bruk av mammografi, var at flere kvinner i alderen 50-54 år hadde
vært til mammografi, sammenlignet med kvinner i alderen 45-49 år. Ved analyser av
spørreundersøkelsen fant vi store forskjeller i bruk av mammografi mellom kvinner i de to
aldersgruppene (45-49 år og 50-54 år). Det var flere kvinner (35 prosentpoeng) i den eldste
aldersgruppen (88 prosent) som hadde vært til mammografi sammenlignet med kvinner i den
yngste aldersgruppen (54 prosent). Dette stemmer med vår antakelse i forkant av studien, at flere
kvinner i alderen 50-54 år hadde vært til mammografi sammenlignet med kvinner i alderen 45-49
år. I Mammografiprogrammet er det i hovedsak kvinner i alderen 50-69 år som får invitasjon til
mammografiundersøkelse, men av invitasjonsmessige årsaker kan alder for invitasjon til første
undersøkelse variere fra 48 til 53 år. I vårt utvalg hadde 73 prosent av kvinnene i den eldste
aldersgruppen vært til mammografi i forbindelse med Mammografiprogrammet. Vi hadde ingen
antagelser om i hvor stor grad kvinner i den yngste aldersgruppen var brukere av mammografi.
Våre analyser viser imidlertid at over halvparten (54 prosent) av kvinnene i alderen 45-49 år
hadde vært til mammografi, og de fleste kvinnene i denne aldersgruppen oppga at de hadde vært
til mammografi etter henvisning fra lege.
Videre kan det virke som om kvinnenes sivilstatus, landsdel kvinnene er bosatte i, husholdningens
inntekt, deltakelse i screeningundersøkelser for livmorhalskreft, i tillegg til brystkreft i nær familie
og/eller blant venninne/kollegaer, er faktorer som er medvirker til om kvinner går til mammografi
eller ikke. Faktorer som utdannelse og inntekt er tidligere vist å være forbundet med deltakelse i
screeningprogram for brystkreft blant kvinner 50 år og eldre som inviteres til mammografi [42].
Selv alderskategorien ikke er direkte sammenlignbart med vår undersøkelse, kan det virke som
økt inntekt gir økt bruk av mammografi enten kvinnen har blitt invitert til mammografiscreening
eller ikke. Imidlertid ser det ikke ut til at utdanning har betydning for bruk av mammografi
generelt.
Hvis man ser på hvor kvinnene fikk utført mammografiundersøkelsen avhengig av hvilken
landsdel de var bosatte i, hadde omtrent 30 prosent av kvinnene som var bosatt i Nord-Norge fått
utført mammografiundersøkelsen ved buss/mobil enhet. En forklaring kan være at siden
bosetningen i Nord-Norge er mer spredt, og avstanden til sykehus og Mammografisenter kan være
store, benyttes buss/mobile enheter oftere ved mammografiscreening i regi av
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Mammografiprogrammet enn i andre deler av landet. I tillegg er det færre private
røntgeninstitutt/sentre som tilbyr mammografi i Nord-Norge. Videre oppga omtrent like mange
kvinner (en av tre) bosatt i Oslo, at de hadde vært til mammografi ved privat
røntgeninstitutt/senter som ved et Mammografisenter og/eller sykehus. I ”Oslo-prosjektet” fikk
omtrent 22 000 kvinner i alderen 45-49 år som var bosatt i Oslo, tilbud om mammografiscreening
i perioden 1999 – 2002. Oppmøtet i dette prosjektet var på 56 prosent, noe som var ti prosent
lavere enn deltakelsen i Mammografiprogrammet blant kvinner i alderen 50-69 år [40]. I tillegg til
lav oppslutning blant kvinner i alderen 45-49 år, ble det også lavere deteksjon av brystkreft
sammenlignet med tiden før oppstart av prosjektet. I vår undersøkelse oppga flere kvinner i den
yngste aldersgruppen bosatt i Oslo at de hadde vært til mammografi ved et privat
røntgeninstitutt/senter, sammenlignet med kvinner i denne aldersgruppen bosatt i andre deler av
landet. Dette kan være med på å forklare den relativt lave oppslutningen om
Mammografiprogrammet av kvinner i den yngste aldersgruppen i ”Oslo-prosjektet”.
Vår studie viser at kvinner i den eldste aldersgruppen som hadde vært til mammografi, oftere
oppga at de kom til å delta i Mammografiprogrammet hver gang (84 prosent) eller noen ganger
(syv prosent), sammenlignet med kvinner som ikke hadde vært til mammografi, der 65 prosent
oppga at de kom til å delta hver gang, mens 11 prosent oppga at de kom til å delta noen ganger. I
tillegg oppga flere kvinner (fire prosent) som hadde vært til mammografi også at de kom til å gå
til mammografi ved et privat røntgeninstitutt/senter i tillegg til å delta i Mammografiprogrammet,
sammenlignet med de som ikke hadde vært til mammografi (en prosent). Blant kvinner i den
yngste aldersgruppen, oppga 76 prosent av kvinnene som hadde vært til mammografi og 74
prosent av kvinnene som ikke hadde vært til mammografi, at de kom til å delta i
Mammografiprogrammet hver gang. Videre oppga seks prosent av kvinnene som hadde vært til
mammografi og åtte prosent av kvinnene som ikke hadde vært til mammografi at de kom til å
delta noen ganger. Det var også flest kvinner (seks prosent) som har vært til mammografi som
oppga at de kom til å gå til mammografi ved et privat røntgeninstitutt/senter i tillegg til å delta i
Mammografiprogrammet, sammenlignet med kvinner som ikke hadde vært til mammografi (fire
prosent).
Ut fra dette kan det virke som om brukere av mammografi i den eldste aldersgruppen kommer til
å delta oftere i Mammografiprogrammet, sammenlignet med kvinner innen samme aldersgruppe
og kvinner i den yngste aldersgruppen. Samtidig ser det ut til at det blant kvinner i den yngste
aldersgruppen ikke har noen betydning at de tidligere har vært til mammografi eller ikke, for om
de kommer til å delta i Mammografiprogrammet. Denne studien viser også at de fleste kvinner i
alderen 45-49 år (54 prosent) har vært til mammografi før de blir invitert til å delta i
Mammografiprogrammet, samt at de fleste kvinner i denne aldersgruppen vil delta i
Mammografiprogrammet uavhengig om de tidligere har vært til mammografi eller ikke.

4.4 Årsak til mammografiundersøkelse
I den yngste aldersgruppen hadde over halvparten av kvinnene vært til mammografi fordi de
kjente at noe var galt og/eller følte engstelse for at noe var galt, mens hver femte kvinne oppga at
de gikk til mammografi fordi de syntes det var på tide og/eller for å kunne oppdage brystkreft før
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de selv kjente noe. I den eldste aldersgruppen hadde omtrent 70 prosent av kvinnene vært til
mammografi fordi de fikk invitasjon i posten, men også her oppga omtrent hver femte kvinne at
de hadde vært til mammografi fordi de syntes det var på tide og/eller for å kunne oppdage
brystkreft før de kjente noe selv. Dette tyder på at selv om de fleste kvinner i vår undersøkelse
hadde vært til mammografi, enten på grunn av smerter og/eller engstelse, eller ved at de får en
invitasjon i posten, så benyttet en av fem kvinner mammografi for å forebygge utvikling av
brystkreft. Dette ble også nevnt av en av informantene som hadde vært til mammografi første
gang da hun var i midten av 40-årene;
”Og ellers tenker jeg jo at mammografi er viktig fordi jeg har hørt flere får oppdaget kuler ved å
ha brukt mammografi. Så for meg er det betryggende”.

4.5 Informasjonskilder
I denne studien hadde flest kvinner fått informasjon om mammografi enten gjennom aviser eller
ved å snakke med venninner. I noen tilfeller var imidlertid informasjonskildene om mammografi
forskjellig mellom kvinnene i de to aldersgruppene. Kvinner i den yngste aldersgruppen oppga
oftest at de hadde fått informasjon om mammografi gjennom ukeblader, aviser og internett, samt
via andre, som venninner, kollegaer og familie, som de også i større grad snakket med om
mammografi sammenlignet med kvinner i den eldste aldersgruppen. Kvinner i den sistnevnte
gruppen oppga som oftest invitasjonsbrev/brosjyre de hadde mottatt i posten som den viktigste
informasjonskilden. Videre oppga kvinner i den eldste aldersgruppen oftere at de snakket med
ektefelle/partner/samboer om mammografi enn de yngste kvinnene.
Blant de kvinnene som oppga at de snakket med andre om mammografi, hadde halvparten av
kvinnene de hadde snakket med positive erfaringer, mens hver tredje kvinne hadde både positive
og negative erfaringer fra mammografiundersøkelsen. Svært få kvinner i denne undersøkelsen
oppga at den snakket med hadde negative erfaringer (én av 100).

4.6 Kjennskap til mammografi og tilbud om mammografiscreening
Omtrent halvparten av kvinnene i det totale utvalget synets de hadde tilstrekkelig med kunnskap
om mammografi generelt, mens omtrent en tredjedel av kvinnene oppga at de kjente til tilbudene
om mammografiscreening. Ikke uventet var det flest kvinner i den eldste aldersgruppen samt
kvinner som hadde vært til mammografi, som oppga at de hadde kunnskap om mammografi, mens
kvinnene i den yngste aldersgruppen oftest oppga at de skulle ønske de visste mer om
mammografi generelt.
Når det gjaldt kjennskap til tilbudene om mammografiscreening generelt, var det langt flere
kvinner i den yngste aldersgruppen (20 prosentpoeng) som oppga at de ikke kjente til noen av
tilbudene sammenlignet med kvinner i den eldste aldersgruppen. Likevel oppga hver tredje og
hver femte kvinne i alderen 45-49 år at de kjente til henholdsvis Mammografiprogrammet og
tilbudet om mammografiscreening ved private røntgeninstitutt/sentre. Egen erfaring med
mammografi, enten fra Mammografiprogrammet eller private røntgeninstitutt/sentre, øker
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sannsynligheten for at de kjenner til enten det ene tilbudet eller begge tilbudene enn de som ikke
har erfaringen med mammografi. Dette kom også fram i de preliminære intervjuene. Imidlertid
var det flere kvinner i den yngste aldersgruppen som hadde vært til mammografi som hadde god
kjennskap til begge tilbudene, enn kvinner i den eldste aldersgruppen som hadde vært til
mammografi for første gang etter invitasjon fra Mammografiprogrammet.

4.7 Kvinners kunnskap og holdninger til mammografiscreening
I vår undersøkelse visste i snitt over halvparten av kvinnene i hele utvalget hvor de kunne få utført
mammografiscreening. Omtrent 20 prosent av kvinnene hadde ført opp legesenter som mulig sted
for mammografiscreening. Det var imidlertid flest kvinner som ikke hadde vært til mammografi,
uavhengig av aldersgruppe, samt kvinner i alderen 45-49 år som hadde oppgitt dette som mulig
sted for mammografiscreening. Da det ikke er anledning til å få utført mammografiscreening på et
vanlig legesenter, som vi mente i vår spørsmålsstilling, er det uvisst om de kvinnene som har
krysset av for dette alternativet er uvitende om dette, eller om de har ment at private medisinske
sentere som utfører mammografiscreening inngår i dette alternativet.
Det er ikke uventet at kvinner som har vært til mammografi generelt har større kunnskap både om
mammografi og om det offentlige screeningprogrammet enn de som ikke har vært til
mammografi. Likevel er det relativt mange som har vært til mammografi, men som likevel ikke
har høy grad av kunnskap om det offentlige screeningprogrammet. Dette gjelder spesielt kvinner i
den yngste aldersgruppen, men også blant noen kvinner i den eldste aldersgruppen. Mangel på
kunnskap blant kvinner i den eldste aldersgruppen, kan skyldes at de har vært til mammografi
etter eget ønske, og sådan fått henvisning fra lege, eller at de ikke har lest informasjonsbrosjyren
som følger invitasjonen til Mammografiprogrammet. Blant kvinner i den eldste aldersgruppen
som deltok i de preliminære intervjuene, visste kun tre av seks kvinner i alderen 50-54 år hvor
ofte og hvor lenge de kom til å bli invitert til offentlig mammografiscreening. Dette til tross for at
de oppga at de hadde lest informasjonsbrosjyren i forkant av undersøkelsen.
I vårt utvalg var det en generell positiv holdning til mammografi, selv om kvinner som hadde vært
til mammografi hadde en høyere positiv holdning enn de kvinner som ikke hadde vært til
mammografi. Dette er ikke uventet da holdninger ofte er et resultat av egne opplevelser, erfaring
eller kunnskap [41]. Blant annet var det flere kvinner som hadde vært til mammografi som mente
mammografi var viktig for å forebygge utvikling av brystkreft, mens flere kvinner som ikke hadde
vært til mammografi var uenig i dette. Likevel, 80 prosent av kvinnene i hele utvalget mente både
at mammografi ga en trygghet i forhold til å oppdage brystkreft tidlig, og at det å gå til
mammografi var viktig for å forebygge utvikling av brystkreft. Videre var like mange kvinner
uenige i at mammografi er unødvendig bruk av ressurser på i utgangspunktet friske personer, at
det er unødvendig med en slik undersøkelse hvis man ikke kjenner forandringer i brystene selv,
samt at det er tilstrekkelig med selvundersøkelse.
I denne studien fant vi også at kvinner med høy utdannelse hadde økt kunnskap om, men noe
mindre positiv holdning til mammografi sammenlignet med kvinner med lavere utdannelse. Når
det gjelder inntekt, tyder vår undersøkelse på at kvinner i husstander med høy bruttoinntekt også
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hadde høyere kunnskap om mammografi enn kvinner i husstander med lavere bruttoinntekt, men
at inntekten ikke alltid var avgjørende for om kvinnene hadde en positiv holdning til en slik
undersøkelse.
Økt kunnskap om og en positiv holdning til mammografi hadde en klar sammenheng med
hvorvidt kvinnene kom til å delta i Mammografiprogrammet eller ikke. I hele utvalget fra
spørreundersøkelsen ville nærmere ni av ti kvinne takke ja til å delta i Mammografiprogrammet,
samt anbefale andre kvinner å gå til mammografiscreening. I enkelte tilfeller ville kvinnene delta
både i Mammografiprogrammet og gå til mammografiundersøkelse ved private
røntgeninstitutt/sentre. Fåtallet av kvinnene svarte at de kun ville gå til mammografiundersøkelse
ved et privat røntgeninstitutt/senter. Hovedårsaken var kortere ventetid og at de kunne gå til
undersøkelsen når de selv ønsket. Det er tidligere rapportert at samtlige kvinner i alderen 49-65 år,
hadde en positiv holdning til å delta i et screeningprogram for brystkreft [31].
Informantene fra intervjuene hadde også ulike tanker om det å gå til mammografi. En som hadde
vært til mammografi første gang da hun var i midten av 40-årene sa;
”Ja, jeg pleier å komme minst en gang annet hvert år. Jeg har tro på mammografi fordi det gir en
slags sikkerhet”.
Øvrige utsagn på spørsmål om informantene hadde gjort seg tanker rundt
mammografiundersøkelse, var;
”Nei, egentlig ikke. Kan godt ta det liksom, det har ikke noe å si”.
”Jeg regner med det, men jeg vet ikke helt. Skal man bruke ressurser på en frisk person når man
vet at folk kan stå i kø, og at det er andre som har behov for der? Men samtidig så er det jo ikke
alt man kjenner selv av kuler, og er man nå sløv med å undersøke seg så. Men er det riktig å bruke
så mye på friske folk? Den kjenner jeg litt på”.
Blant kvinner i den yngste aldersgruppen som hadde vært til mammografi, ønsket tre av fire
kvinner fra intervjuene å delta i Mammografiprogrammet, mens en av fire ennå ikke hadde
bestemt seg. Videre mente 83 prosent (n=13) av kvinnene som deltok i dybdeintervjuene at
alderen for offentlig mammografiscreening burde være 45 år eller lavere (minimum 35 år). Dette
mente også de fleste kvinnene som deltok i spørreundersøkelsen, der omtrent 90 prosent av
kvinnene syntes at de burde gå til rutinemessig mammografiundersøkelser før de fylte 50 år.

4.8 Kvinners erfaringer med mammografiundersøkelse
De fleste kvinner i vårt utvalg som hadde vært til mammografi, var totalt sett fornøyd med
opplevelsen av tiden i forkant, selve undersøkelsen og tiden etter siste mammografiundersøkelse.
Det var imidlertid en tendens til at kvinner i den yngste aldersgruppen i større grad savnet
informasjon om selve undersøkelsen i forkant av mammografiundersøkelsen. I tillegg tenkte de
mer på selve undersøkelsen enn kvinner i den eldste aldersgruppen. Med tanke på at kvinner i den
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yngste aldersgruppen oftere oppga at de gikk til mammografi fordi de kjente at noe var galt, enn
kvinner i den eldste aldersgruppen, er det ikke uventet at de tenker mer på undersøkelsen før de
hadde gjennomført den. I tillegg kan tankene rundt mammografiundersøkelsen henge samme med
at det var første gangen de var til mammografi.
Selv om det var færre kvinner i den yngste aldersgruppen som totalt sett var fornøyd med selve
undersøkelsen sammenlignet med kvinner i den eldste aldersgruppen, oppga annen hver kvinne
både i den yngste og den eldste aldersgruppen at opplevelsen av denne var mer positiv enn de
hadde forventet. Videre er det er verdt å merke seg at kvinner uansett aldersgruppe følte at de var
fornøyd med helsepersonellet, og at de fikk tillit til de som var tilstede ved undersøkelsen, i tillegg
til at de ble behandlet med respekt. Både i forbindelse med de preliminære intervjuene og
dybdeintervjuene ble temaet pasientbehandling tatt opp. Selv om de fleste kvinner var fornøyde
med måten de ble møtt på, var mange kvinner opptatt av hvor viktig det var å bli behandlet på en
på god måte ved undersøkelsene. Ikke minst fordi kvinner føler de er i en sårbar situasjon, både
når det gjelder engstelsen for selve undersøkelsen og at de føler ubehag av å være avkledd. En av
informantene sa følgende;
”Å bli møtt som et menneske og ikke som en gjenstand som skal granskes liksom. Det har det
skortet litt på synes jeg”.
I de preliminære intervjuene oppga de fleste kvinner som hadde vært til mammografi at selve
bildetakingen var ubehagelig. Enkelte kvinner var uforberedt på dette, mens andre kvinnene hadde
hørt av venninner/kollegaer/familie at det kunne være litt ubehagelig. I spørreundersøkelsen
oppga de fleste kvinner at bildetakingen var ubehagelig. Erfaringene fra de preliminære
intervjuene ga oss ingen grunn til å tro at dette kom til å medføre at kvinnene ikke møtte til ny
mammografiundersøkelse.
Blant de kvinnene som hadde vært til mammografi flere ganger syntes de aller fleste kvinner (73
prosent) at opplevelsen av den siste undersøkelsen verken var bedre, eller dårligere enn siste
mammografiundersøkelse.
Ifølge kvinnene som ble intervjuet i løpet av prosjektperioden kunne tiden etter
mammografiundersøkelsen og før resultatet kom, være en utfordring. Spesielt for de kvinner som
hadde oppsøkt mammografi fordi de selv hadde kjent endringer i brystene. En av kvinnene som
deltok i dybdeintervjuet tenkte ikke over muligheten for brystkreft første gangen hun var til
mammografiundersøkelse. Den andre gangen gikk hun til mammografi fordi hun selv kjent enn
kul. Da var hun engstelig for om hun hadde fått brystkreft, noe som ble avkreftet ved
undersøkelsen. Videre hadde noen kvinner erfart å bli innkalt til etterundersøkelse, og opplevde
tiden fra denne til resultatene forelå som en vanskelig periode. I det ene tilfellet måtte kvinnen
selv ta kontakt for å få svar, og det viste seg at det kun var feil på bildene. Hun mente
informasjonen kunne ha vært mye bedre. I et annet tilfelle fikk kvinnen beskjed om at hun hadde
brystkreft ett kvarter etter mammografiundersøkelsen. Hun var ikke helt uforberedt da hun selv
hadde kjent en kul i det ene brystet.
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De fleste kvinner som deltok i spørreundersøkelsen var totalt sett fornøyd med tiden etter
undersøkelsen, selv om halvparten av kvinnene i begge aldersgruppene var bekymret for
resultatene fra undersøkelsen. Samtidig oppga over halvparten av kvinnene at de ikke tenker mer
på mammografi i tiden etter undersøkelsen enn før.

4.9 Kvinner som ikke har vært til mammografi
I denne studien ønsket vi også å undersøke hva kvinner som ikke hadde vært til mammografi
tenkte om det å gå til mammografiundersøkelse, i tillegg til forventninger til en slik undersøkelse.
Omtrent 30 prosent av kvinnene som deltok i spørreundersøkelsen oppga at de ikke hadde vært til
mammografi. Det var flest kvinner (46 prosent) i alderen 45-59 år som ikke hadde vært til
mammografi, mens i overkant av 10 prosent av kvinnene i alderen 50-54 år oppga dette. I hele
utvalget oppgir annenhver kvinne blant de som ikke hadde vært til mammografi i begge
aldersgruppene, at de ofte tenker på at de skulle ha vært til mammografi, samt at de er engstelige
for å få brystkreft. Det var flest kvinner i den yngste aldersgruppen som var mest engstelig for å få
brystkreft. Videre oppgir flest kvinner i den yngste aldersgruppen at de savner informasjon om
brystkreft (66 versus 57 prosent) og at de kom til å være redd/bekymret for resultatet fra
mammografiundersøkelsen (40 versus 32 prosent).
En av informantene svarte følgende på spørsmål om hun hadde gjort seg noen tanker i forbindelse
med mammografiundersøkelse;
”Nei, bare det at jeg vet jo at jeg begynner å bli voksen, og at da er det veldig greit å sjekke sånne
ting”.
En av de andre informantene svarte følgende på spørsmål om mammografi var noe hun tenkte på;
”Nei, egentlig ikke. Jeg hadde en kreftoperasjon for en del år siden, og da var jeg veldig flink i
etterkant av den, på å kjenne om jeg hadde noen kuler i hals, bryst og armhuler. Da tenkte jeg at
det var jo greit, men etter noen år så tenker en at det ikke er noe galt”.
På spørsmål om hvilke forventninger kvinnene hadde til en slik undersøkelse svarte en av
informantene;
”Spenning kanskje. Spennende å være med på noe sånt”.
Ut fra kvinnenes (n=545) egne kommentarer i spørreskjemaet oppga omtrent 30 prosent at de
forventet at mammografiundersøkelsen ville avdekke om noe var unormalt. Videre forventet de at
de fikk god behandling av personalet, i tillegg til god informasjon før, under og etter
undersøkelse. Over 10 prosent av kvinnene forventet også at undersøkelsen kom til å være
ubehagelig eller vond.
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Selv om kvinnene ikke hadde vært til mammografi, kan det tyde på at flere av kvinnene ofte tenkt
på at de burde ha vært til en slik undersøkelse. Videre kan det virke som om kvinnene ikke
nødvendigvis trenger å kjenne at noe er galt før de eventuelt velger å gå til mammografi.

4.10
Faktorer som er avgjørende for bruk av mammografi
De viktigste faktorene som er med på å avgjøre om kvinner 45-54 år i vår undersøkelse går til
mammografi, er at det forebygger utvikling av brystkreft og at det er et offentlig tilbud til alle
kvinner. Kvinnene oppga også at det å føle seg velkommen til undersøkelsen var en viktig faktor
for om de gikk til mammografi.
Kort avstand og at det er lett å finne fram til der undersøkelsen finner sted, samt at de slipper å
bestille time selv, ser ut til å være noe mer avgjørende for om kvinner i den eldste aldersgruppen
går til mammografi enn for kvinner i den yngste aldersgruppen. Det sistnevnte tilfellet kan henge
sammen med at det er flest kvinner i den eldste aldersgruppen som har erfaring med mammografi
i regi av Mammografiprogrammet, der de får en invitasjon samt tidspunkt for undersøkelsen.
Blant kvinner i den yngste aldersgruppen er faktorer som at de kjenner noe selv, at de selv kan
velge når de vil gå til mammografi, samt at det er et privat tilbud til alle kvinner, som er mer
avgjørende for om kvinner i den yngste aldersgruppen går til mammografi sammenlignet med
kvinner i den eldste aldersgruppen. Dette er ikke uventet da det er flest kvinner i den yngste
aldersgruppen som har mest erfaring med å gå til mammografi ved private røntgeninstitutt/sentre
med eller uten henvisning fra lege.
En av informantene svarte følgende på spørsmål om hva som er avgjør for deltakelse i
mammografiundersøkelsen,
”Jeg synes det ville vært arrogant og ikke deltatt når tilbudet er der”.
Et annet utsagn som svar på samme spørsmål var;
”Jeg vil delta. Jeg kommer til å delta når jeg får det tilbudet. Og det er fordi det her gir meg en
trygghet altså. Jeg synes ikke det er noe, for meg er det ikke noe alternativ, det er bare å følge. Jeg
har hatt en i familien som har hatt brystkreft, ikke akkurat i min linje, men tanta mi. Jeg har veldig
sans for å være med, eller mener alt som kan forebygges er bra altså. Jeg er redd for det her altså”.
I vår studie mente nesten halvparten av kvinnene i alderen 50-54 år som deltok i
spørreundersøkelsen, at det å slippe å bestille time selv var avgjørende for om de gikk til
mammografi eller ikke, mens en av tre kvinner i alderen 45-49 oppga dette som en avgjørende
faktor. En annen norsk studie har vist at det å motta en invitasjon til mammografiscreening med
oppsatt time, ofte kan være en avgjørende faktor til at kvinnene deltar i Mammografiprogrammet
[6]. Dette ble også vist i svensk studie [43], der 32 kvinner i alderen 40-49 år oppga dette som
hovedårsak til at de møtte til mammografiscreening, som i Sverige tilbys kvinner i alderen 40-74
år.
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4.11
Kunnskap om brystkreft
I denne studien ønsket vi også å undersøke om kvinnene syntes de hadde tilstrekkelig med
kunnskap om brystkreft, hva de ønsket mer informasjon om angående brystkreft og hvilke tanker
kvinnene har om egen risiko for brystkreft.
En av tre kvinner som deltok i spørreundersøkelsen syntes de hadde tilstrekkelig med kunnskap
om brystkreft. Det er dermed langt færre kvinner (20 prosentpoeng) som synes de har kunnskap
om brystkreft enn om mammografi generelt. Videre ser det ut til at det er en sammenheng mellom
erfaring med mammografi og tilstrekkelig med kunnskap om brystkreft. Blant brukere av
mammografi var det flest kvinner (40 prosent) i den eldste aldergruppen som svarte ”ja” på dette
sammenlignet med 29 prosent av kvinnene i den yngste aldersgruppen. De fleste kvinner (61
prosent) som ikke hadde vært til mammografi oppga at de ikke hadde tilstrekkelig med kunnskap
om mammografi, uansett aldersgruppe. Det kvinner flest (omtrent 50 prosent) ønsket informasjon
om, var hvorfor man får brystkreft. Undersøkelsen viste også at det var flere kvinner i den yngste
aldersgruppen som ønsket annen informasjon om brystkreft, som for eksempel hvem som får
brystkreft, hvordan man kjenner at det er forandringer i brystene, og hvilke behandlingsmetoder
som finnes. De fleste kvinner (69 prosent) i alderen 50-54 år oppga at de hadde tilstrekkelig med
kunnskap om mammografi, mens 40 prosent oppga at de hadde tilstrekkelig med kunnskap om
brystkreft. Dette viser at selv om kvinner går til mammografi for å oppdage brystkreft, har de
mindre kunnskap om dette.
4.11.1 Kvinners tanker om egen risiko for brystkreft
Vi ønsket også å undersøke hvilke tanker kvinnene hadde om egen risiko for brystkreft. De aller
fleste kvinner (76 prosent) mente at de hadde like stor risiko for å få brystkreft som andre kvinner,
mens seks prosent mente de hadde større risiko og tilsvarende andel mente de hadde mindre risiko
for å få brystkreft enn andre kvinner. Det var flere kvinner (åtte prosent) som mente de hadde
større risiko for brystkreft blant de som hadde vært til mammografi enn de som ikke hadde vært til
mammografi (tre prosent). Videre var det kvinner i den yngste aldersgruppen som hadde vært til
mammografi, som mente de i større grad (fem prosentpoeng) hadde økt risiko for brystkreft enn
andre kvinner, sammenlignet med kvinner i den eldste aldersgruppen som hadde vært til
mammografi. Resultatene fra vår studie tyder på at brukere av mammografi mener de har større
risiko for brystkreft, enn de som ikke har vært til en slik undersøkelse. Blant informantene var det
ulik oppfatninger av egen risiko for brystkreft, også blant de som hadde vært til mammografi.
En av informantene som ikke hadde vært til mammografi svarte følgende på spørsmålet om tanker
rundt egen risiko for brystkreft;
”Jeg tror ikke jeg har så stor sjanse selv for å få brystkreft nei”.
En av informantene som var til mammografi for første gang i forbindelse med
Mammografiprogrammet svarte;
”Skremmende. Blir helt svett av tanken. Det kan jo skje hvem som helst”.
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Videre svarte en av informantene som hadde vært til mammografiundersøkelse ved et privat
røntgeninstitutt/senter;
”Ja, jeg har jo det ettersom jeg har vært såpas mange ganger (fem), så jeg har tenkt ganske mye på
det. Men, nei jeg føler ikke jeg er mer utsatt enn andre”.
En tidligere studie har vist at kvinner ofte ikke tenker på at de kan få diagnosen brystkreft etter å
ha vært til en mammografiundersøkelse, men heller at de får bekreftelse på at de er friske [6].
4.11.2 Kvinners erfaring med brystkreft
Omtrent tre prosent av kvinnene som deltok i vår spørreundersøkelse oppga at de selv hadde hatt
brystkreft. Det var flest tilfeller av brystkreft blant kvinner i den eldste aldersgruppen (2,9
prosent), sammenlignet med kvinner i den yngste aldersgruppen (2,2 prosent). Dette er i samsvar
med antall brystkrefttilfeller på nasjonalt nivå, der andel kvinner med brystkreft i aldersgruppene
45-49 år og 50-54 år er på henholdsvis 1,8 og 2,3 prosent.
Av de kvinnene som selv hadde hatt brystkreft, vurderte halvparten av kvinnene sin egen risiko
for å få brystekreft som like stor som andre kvinner, mens 38 prosent oppga at de hadde større
risiko for å få brystkreft enn andre kvinner. Det er ikke helt uventet at kvinner som har egen
erfaring med brystkreft i høyere grad føler de har større risiko for å få brystkreft, sammenlignet
med utvalget for øvrig.
Ifølge tall fra Kreftregisteret har forekomsten av brystkreft blitt fordoblet de siste 50 år, samtidig
med at dødeligheten har gått ned. Imidlertid er det usikkert om dette skyldes økt bruk av
mammografi, eller tilgang til bedre behandlingsmetoder. Nylig ble det offentliggjort resultater fra
en norsk studie, der man har kunnet klassifiser åtte forskjellige typer av brystkreft (NRK.no).
Dette kan åpne muligheten for mer målrettet behandling av brystkreft.
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5 Konklusjon
I aldersgruppen 45-49 år hadde 54 prosent av kvinnene vært til mammografi, mot tilsvarende 90
prosent i aldersgruppen 50-54 år. Hovedårsaken til at kvinner i den yngste aldersgruppen hadde
vært til mammografi var at de selv hadde kjent at noe var galt (41 prosent), mens den for kvinner i
den eldste aldersgruppen var at de fikk invitasjon til mammografi i posten (68 prosent). Videre
opplevde annenhver kvinne mammografiundersøkelsen som mer positiv enn de hadde forventet.
Over halvparten av kvinnene som ikke hadde vært til mammografi, hadde ofte tenkt at de skulle
ha vært det, og/eller de hadde vært engstelige for å få brystkreft. To av tre kvinner oppga også at
de ønsket mer informasjon om mammografi.
Det var flere kvinner i den eldste aldersgruppen som syntes de hadde tilstrekkelig med kunnskap
om mammografi (64 prosent) enn kvinner i den yngste aldersgruppe (38 prosent). Videre oppga
28 prosent av kvinnene i den eldste aldersgruppen de skulle ønske de visste mer om mammografi,
mens 42 prosent av kvinnene i den yngste aldersgruppen oppga dette.
Omtrent 36 prosent av samtlige kvinner var kjent med tilbudet om mammografiscreening både
ved det offentlige Mammografiprogrammet og ved private røntgeninstitutt/senter. Det var flere
kvinner i den eldste aldersgruppen (37 prosent) som oppga at de kjente til det offentlige
Mammografiprogrammet enn kvinner i den yngste aldersgruppen (20 prosent).
De fleste (90 prosent) mente kvinner burde gå til rutinemessig mammografiundersøkelse før de
fylte 50 år, noe som ble understøttet av kvinnene som deltok i intervjuene. Over halvparten av
kvinnene mente mammografiscreening burde være et offentlig og landsdekkende helsetilbud til
kvinner i en bestemt aldersgruppe, mens 40 prosent mente at det burde være både et offentlig og
et privat helsetilbud. De fleste kvinnene (80 prosent) oppga at de kom til å takke ja til å delta i
Mammografiprogrammet hver gang de ble invitert.
Kvinner som hadde vært til mammografi hadde generelt større kunnskap om og en mer positiv
holdning til mammografi enn kvinner som ikke hadde vært til mammografi.
Når det gjaldt tanker rundt egen risiko for å få brystkreft mente seks prosent i hele utvalget at de
hadde større risiko enn andre. Blant de som hadde vært til mammografi, var det dobbelt så stor
andel i den yngste aldersgruppen som mente de hadde større risiko for å få brystkreft enn kvinner
i den eldste aldersgruppen.
De mest avgjørende faktorer for om kvinner går til mammografi eller ikke er i følge vår
undersøkelse at mammografi forebygger utvikling av brystkreft og/eller at det er et offentlig
tilbud til alle.
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Vedlegg 1: Intervjuguider til preliminære intervju
Innledning
-

Presentasjon av de som deltar under intervjuet. Det vil være en informant per
intervju og 1-2 intervjuere fra prosjektgruppen.
Snakk om informasjonsskrivet å få underskrift på samtykkeerklæring.
Spør om det er ok med båndopptaker

Presentasjon av forskningsprosjektet
Brystkreft er en av de vanligste kreftformene blant kvinner i Norge. I den
forbindelse ønsker SINTEF Helse å gjennomføre et forskningsprosjektet om yngre
kvinners kunnskap, og erfaring med mammografi, for å få økt forskningsbasert
kunnskap om dette feltet.
Oppdragsgivere er Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte.
Dette intervjuet er ett av ca. 15 intervju med kvinner i alderen 45-54 år – brukes til
å formulere relevante spørsmål i stor spørreundersøkelse + ev. kaste lys over
resultater vi finner i spørreundersøkelsen.
Hva som skal skje i dag
Spørsmål og svar:
Det er helt frivillig å svare på spørsmålene, og du kan når som helst avbryte
intervjuet. Hvis du har spørsmål til oss, kan vi besvare disse i slutten av intervjuet.
Ingen svar er riktige eller gale. Vi ønsker å få høre dine erfaringer med og/eller
holdninger og kjennskap til mammografi, enten du har vært til
mammografiundersøkelse eller ikke.
Svarene danner noe av grunnlaget til utarbeidelse av et spørreskjema innenfor de
aktuelle temaene som omhandles i intervjuet.
Taushetsplikt/anonymitet
Ingen informasjon du oppgir vil kunne knyttes direkte til deg. Notater og
lydbåndsopptak fra intervjuene behandles konfidensielt, og slettes etter at
prosjektet er avsluttet. Du vil ikke kunne identifiseres i rapporter/publikasjoner.
Varighet
-

Omtrent 45 min.

Utstyr
-

Båndopptaker
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Spørsmål til kvinner i alderen 45-49 år som ikke har vært til mammografi.
Du har takket ja til å delta i et intervju om de erfaringer, holdninger og kjennskap du har til
mammografi. Først har vi lyst til å vite litt mer om; bostedskommune, alder, sivilstatus,
barn (antall).
Holdninger til og kunnskap med mammografi
-

Hvordan ble du rekruttert til undersøkelsen vår?
o
Plakat? Lapper på bordet? Ansatt på Curato Røntgen?

-

Har du gjort deg noen tanker om mammografi og din egne holdninger til
mammografi etter at du takket ja til å delta på intervjuet?

(Hvis 48-49 år):
-

Har du forresten fått invitasjon til mammografiundersøkelse allerede?

-

Hva vet du om tilbudet om mammografiundersøkelse?

-

Hvilke tanker og følelser du har i forhold til det å gjennomføre mammografi?

-

Har du snakket med noen som har vært til mammografiundersøkelse
o Positive/negative erfaringer?
o (Har du hørt noe negativt om mammografi)?

-

Har du hørt om at det offentlige Mammografiprogrammet?
o Vet du hvilken aldersgruppe som inviteres (50-69 år)?
o Vet du hvor ofte man blir invitert (annethvert år)?

-

Kan du tenke deg å delta når du blir invitert?
o Hva tror du det er som avgjør om du eventuelt deltar eller ikke i en
mammografiundersøkelse?
o Innkallelsen, nytteverdi, plikt?
o Hva synes du om aldersgrensa på 50-69 år i det off. mammografiprogrammet?

-

Har du gjort deg noen tanker om forskjellen på privat og offentlig
mammografiundersøkelse?

-

Hvilke forventninger tror du at du ville hatt til en mammografiundersøkelse?
o Forventninger til informasjon, hva vil du ha info om?
o Forventninger til selve undersøkelsen?
o Forventninger til tilbakemelding på resultatene?

-

Hvilken betydning tror du en mammografiundersøkelsen ville hatt for den fysiske
og psykiske helsa di?

-

Har du gjort deg noen tanker på om mammografi er en sikker måte å
utelukke/påvise brystkreft på?
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-

Skulle du ønske du hadde mer kjenneskap til mammografi, og er det noe spesielt du
kunne tenke deg å vite mer om?

-

Hvor ville du eventuelt henvendt deg for å få informasjon om mammografi?

-

Hvilke tanker har du om brystkreft generelt og eventuelt egen risiko for
brystkreft?

-

Har du hørt om måter å forebygge brystkreft på?

-

Hva tenker du rundt det med egenundersøkelse av brystene – hvilken kunnskap har
du om dette? Har du snakket med fastlegen om det? Hvor og når (hvor tidlig)
kunne du tenke deg informasjon om egenundersøkelse?

-

Er det andre ting som handler om brystkreft eller mammografi som vi ikke har
snakket om til nå, men som du ønsker å si noe om?

Tusen takk for at du tok deg tid til et intervju!
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Spørsmål til kvinner i alderen 45-49 år som har vært til mammografi.
Du har takket ja til å delta i et intervju om de erfaringer, holdninger og kjennskap du har til
mammografi. Først har vi lyst til å vite litt mer om; bostedskommune, alder, sivilstatus,
barn (antall).
Holdninger, kunnskap og erfaringer med mammografi
-

Hvordan ble du rekruttert til undersøkelsen vår?
o Plakat? Lapper på bordet? Ansatt på Curato Røntgen?

-

Har du gjort deg noen tanker om mammografi og din egne holdninger til
mammaografi etter at du takket ja til å delta på intervjuet?

(Hvis 48-49 år):
-

Har du forresten fått invitasjon til mammografiundersøkelse allerede?

-

Hva vet du om tilbudet om mammografiundersøkelse?
o Hvor ofte tilbys – for hvilken aldersgruppe? (2. år, 50-69)

-

Har du vært til mammografiundersøkelse flere enn én gang?
o Både privat og offentlig?

-

Har du hørt om det offentlige Mammografiprogrammet?
o Vet du hvilken aldersgruppe som inviteres (50-69år)?
o Vet du hvor ofte man blir invitert?

-

Har du noen tanker om forskjellen på privat og offentlig
mammografiundersøkelse?

-

Hva er det som avgjør om du deltar eller ikke deltar i en
mammografiundersøkelse?
o Privat og/eller offentlig?

-

Hva synes du om at kvinner får tilbud om offentlig mammografiundersøkelse?

-

Kan du tenke deg å delta når du bli invitert?
o Ja, bare offentlig mammografiundersøkelse?
o Ja, både privat og offentlig?
o Nei, evt. bare privat?

-

Tror du at du ville ha hatt andre (og nye) forventninger til den offentlige
mammografiundersøkelsen – hvis ja, hvilke?

-

Hva vil du anbefale andre kvinner til å svare på invitasjonen om
mammografiundersøkelse i forbindelse med det offentlige
Mammografiprogrammet, og hvorfor?
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-

Husker du hva du visste angående hvor man fikk utført mammografiundersøkelse
før du selv var til mammografiundersøkelse første gang?
Husker du på hvilken måte du fikk informasjon om mammografi første gang?
o Hvordan synes du informasjonen var – var det noe som manglet, som du kunne
tenke deg å vite mer om?

-

Hva var det som gjorde at du ønsket å få utført mammografi før du fylte 50 år?
o Har du hatt et ønske om å bli invitert til mammografi i regi av det offentlige
Mammografiprogrammet før du fylte 50 år og hvorfor/hvorfor ikke?

-

Husker du hvilke forventninger du hadde til mammografi før du var på
mammografiundersøkelse første gang?

-

Hvordan opplevde du tiden før mammografiundersøkelsen(e)?

-

Hvordan opplevde du selve mammografiundersøkelsen(e)?
o Måten du ble møtt på av personalet, følelser i forhold til
mammografimaskinen, smerte, informasjon osv…

-

Hvordan opplevde du tiden etter mammografiundersøkelsen(e)?
o Hvor lang tid tok det før du fikk resultatet og hvordan ble resultatet formidlet?
o Husker du hva du tenkte og følte da du fikk resultatet og i tiden etterpå?
o Hva synes du om måten resultatene blir formidlet på?

-

Hvis du har vært til flere mammografiundersøkelser, synes du opplevelsen rundt
det å ta mammografi har endret seg fra gang til gang og i tilfelle på hvilken måte?

-

Hvilken betydning tror du mammografiundersøkelsen har for din
fysiske og psykiske helse?

-

Synes du at du har hatt utbytte av mammografiundersøkelsen(e) og
eventuelt på hvilken måte?

-

Tror du mammografi er en sikker måte å utelukke/påvise brystkreft på?

-

Har du hørt noe negativt om mammografi?

-

Er mammografi noe du snakker med andre om, og hvis du gjør det hvem snakker
du med og hva handler da samtalen typisk om?
o Har du snakket med fastlegen om det?

-

Synes du at du har mer kjennskap til mammografi nå enn før
undersøkelsen og på hvilken måte? Var det noe du ble overrasket over?

-

Hvilke tanker har du om brystkreft generelt og eventuelt egen risiko for
brystkreft?

-

Har du hørt om måter å forebygge brystkreft på?
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-

Hva tenker du rundt det med egenundersøkelse av brystene – hvilken kunnskap har
du om dette? Har du snakket med de som gjennomfører mammografiundersøkelsen
om dette? Har du snakket med fastlegen om det? Hvor og når kunne du tenke deg
informasjon om egenundersøkelse?

-

Er det andre ting som handler om brystkreft eller mammografi som vi ikke har
snakket om til nå, men som du ønsker å si noe om?

Tusen takk for at du tok deg tid til et intervju!

78

Spørsmål til kvinner i alderen 50-54 år som har vært til mammografi.
Du har takket ja til å delta i et intervju om de erfaringer, holdninger og kjennskap du har til
mammografi. Først har vi lyst til å vite litt mer om; bostedskommune, alder, sivilstatus,
barn (antall).

Holdninger, kunnskap og erfaringer med mammografi
-

Hvordan ble du rekruttert til undersøkelsen på St.Olavs ?
o Plakat? Lapper på bordet? Radiograf?

-

Har du gjort deg noen tanker om mammografi og din egne holdninger til
mammaografi etter at du takket ja til å delta på intervjuet?

-

Fortell hva vet du om tilbudet om mammografiundersøkelse.
o Hvor ofte tilbys – for hvilken aldersgruppe?

-

Hvor mange ganger har du vært til mammografi?

-

Ble mammografiundersøkelsen utført i offentlig
og/eller privat regi?

-

Har du noen tanker om forskjellen på privat og offentlig
mammografiundersøkelse?
o Har du vurdert å ta mammografi ved privat institutt?

-

Hva synes du om at kvinner får tilbud om offentlig
mammografiundersøkelse?

-

Hva er det som avgjør om du deltar eller ikke deltar i en
mammografiundersøkelse?
o Innkallelsen, nytteverdi, plikt?

-

Husker du hva du visste om mammografi før du selv var til
mammografiundersøkelse første gang?

-

Husker du på hvilken måte du fikk informasjon om mammografi
første gang?
o Hvordan synes du informasjonen var?

-

Husker du hvilke forventninger du hadde til mammografi før du var på
mammografiundersøkelse første gang?

-

Hvordan opplevde du tiden før mammografiundersøkelsen(e)?

-

Hvordan opplevde du selve mammografiundersøkelsen(e)?
o Måten du ble møtt på av personalet, følelser i forhold til mammografimaskinen,
smerte, informasjon osv…
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-

Hvordan opplevde du tiden etter mammografiundersøkelsen(e)?
o Hvor lang tid tok det før du fikk resultatet og hvordan ble resultatet formidlet?
o Husker du hva du tenkte og følte da du fikk resultatet og i tiden etterpå?
o Hva synes du om måten resultatene blir formidlet på?

-

Hvis du har vært til flere mammografiundersøkelser, synes du opplevelsen rundt
det å ta mammografi har endret seg fra gang til gang og i tilfelle på hvilken måte?

-

Ønsker du delta i nye mammografiundersøkelser?
o Hvor ofte kan du tenke deg å delta?

-

Hvilken betydning tror du mammografiundersøkelsen har for din fysiske og
psykiske helse?

-

Synes du at du har hatt utbytte av mammografiundersøkelsen(e) og eventuelt på
hvilken måte?

-

Har du gjort deg noen tanker på om mammografi er en sikker måte å
utelukke/påvise brystkreft på?

-

Har du hørt noe negativt om mammografi?

-

Er mammografi noe du snakker med andre om, og hvis du gjør det –
hvem snakker du med og hva handler da samtalen typisk om?
Hva vil du anbefale andre kvinner til å svare på invitasjonen om
mammografiundersøkelse, og hvorfor?

-

Har du hatt et ønske om å få utført mammografi før du fylte 50 år?
o Hvis ja, husker du omtrent hvor gammel du var da du ønsket dette første gang?
o Hva var det som gjorde at du ønsket det?

-

Synes du at du har mer kjennskap til mammografi nå enn før undersøkelsen og på
hvilken måte? Var det noe du ble overrasket over?

-

Er det noe du kunne tenke deg å vite mer om når det gjelder mammografi?
o Mer informasjon – falsk positive og falsk negative funn

-

Hvilke tanker har du om brystkreft generelt og eventuelt egen risiko for
brystkreft?

-

Har du hørt om måter å forebygge brystkreft på?

-

Hva tenker du rundt det med egenundersøkelse av brystene – hvilken kunnskap har
du om dette? Har du snakket med de som gjennomfører mammografiundersøkelsen
om dette? Har du snakket med fastlegen om det? Hvor og når kunne du tenke deg
informasjon om egenundersøkelse?
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-

Er det andre ting som handler om brystkreft eller mammografi som vi ikke har
snakket om til nå, men som du ønsker å si noe om?

Tusen takk for at du tok deg tid til et intervju!
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv
På de neste to sidene følger informasjonsskrivet som var vedlagt spørreskjemaet.
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April 2010

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt
”Bruk av mammografi blant yngre voksne kvinner”
Dette er en forspørsel til deg om å delta i en forskningsstudie for å undersøke bruk av mammografi
blant yngre voksne kvinner. Hensikten er å få økt kunnskap om hvilke erfaringer, holdninger og
kunnskap kvinner i alderen 45-54 år har med mammografi. Til sammen vil 7 000 kvinner i Norge bli
invitert til å delta. Studien gjennomføres av forskningsinstitusjonen SINTEF i samarbeid med
klinikere og forskere ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim. Studien er finansiert gjennom
Rosa sløyfe-midler fra Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte (FFB).
Du inviteres til å delta i studien fordi du er kvinne mellom 45-54 år og tilfeldig trukket ut fra
Folkeregisteret. Skulle dette være feil, ber vi deg se bort fra denne henvendelsen. Vi ber om at du
fyller ut vedlagte spørreskjema som inneholder spørsmål om din bakgrunn, dine erfaringer,
holdninger og kunnskap med mammografi, samt noen få spørsmål om brystkreft. Vi ønsker at du
deltar i studien enten du har vært til mammografiundersøkelse eller ikke, da det er mange
spørsmål som alle kan svare på, uavhengig om du har vært til mammografiundersøkelse eller ikke.
Det er selvfølgelig helt frivillig å delta. Hvis det er enkelte spørsmål du ikke ønsker å svare på så kan
du hoppe over disse.
Vi håper med dette du kan avsette 15-20 minutter til å besvare vedlagte spørreskjema. Vennligst
bruk den ferdigfrankerte konvolutten når du sender inn spørreskjemaet. Hvis du ikke svarer innen
to uker vil du motta en purring. Du kan også svare elektronisk ved å skrive inn følgende i
adresselinjen til nettleseren din:
http://login.srgi.no
Du må da benytte følgende brukernavn og passord:
Brukernavn:
Passord:
Du blir ikke bedt om å oppgi navn eller annen informasjon som kan knytte svarene dine direkte til
deg, og ferdig utfylte skjema kobles aldri til navn eller annen personidentifikasjon. Alle svarene
behandles konfidensielt av analyseinstituttet Sentio AS, som står for den praktiske gjennomføringen
av spørreundersøkelsen. Du vil ikke kunne identifiseres i rapporter og/eller publikasjoner. Prosjektet
er tilrådd av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Midt-Norge.
I tillegg til spørreundersøkelsen ønsker vi å gjennomføre et telefonintervju av et tilfeldig utvalg av
deltakere som besvarer denne undersøkelsen. Spørsmålene vil ta utgangspunkt i spørreskjemaet,

men vi vil i intervjuet gå mer i dybden. Samtidig er vi også interessert i andre momenter du vil dele
med oss når det gjelder mammografi. Skulle du være interessert i å delta i et intervju, kan du ringe
oss på telefon 800 83 311 mellom klokken 09.00 - 15.30 mandag til fredag i perioden 3 - 21. mai for
å avtale tidspunkt. Da dette er en anonym undersøkelse kan vi ikke se nummeret til den som ringer
inn. Det er gratis å ringe til oss fra fasttelefon, men ringer du fra mobiltelefon gjelder vanlig takst.
Hvis du derimot ønsker at vi ringer deg opp igjen er dette fullt mulig. Du må da ringe oss først og
oppgi telefonnummeret ditt, men da vil du ikke være anonym. Du kan også ta kontakt med
undertegnede på e-post, se e-post adresse nedenfor, for å avtale tidspunkt for intervju. Intervjuet
vil vare i 10-15 minutter, avhengig av hvor mye du ønsker å dele med oss når det gjelder
mammografi.
Ønsker du ytterligere opplysninger om studien kan du gå inn på vår nettside
www.sintef.no/mammografiprosjektet eller ta kontakt med prosjektleder Lilian Leistad på e-post til
lilian.leistad@sintef.no. Spørsmål angående skjema eller utfylling på Internett kan rettes til Roar
Håskjold i Sentio AS på e-post til roar@sentio.no.
Med vennlig hilsen
Lilian Leistad, prosjektleder
Forsker, SINTEF Helse
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Vedlegg 3: Spørreskjema
På de neste åtte sidene følger spørreskjemaet som ble benyttet i denne studien.
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Spørreskjema om holdninger, kjennskap og erfaring med mammografi
Hvis du har noen kommentarer/tilleggsopplysninger til noen spørsmål ser vi gjerne at du skriver disse i
det blanke feltet på side 8 sammen med spørsmålsnummeret. Her kan du også skrive generelle
kommentarer du har i forbindelse med mammografi.

BAKGRUNNSSPØRSMÅL.
Spørsmålene 1- 29 er til alle kvinner, uavhengig om du har vært til mammografi eller ikke har vært til
mammografi.
1. Hva er din alder?

2. Hvor mange barn har du født?
År

3.

Skriv inn antall:

Hva er din sivilstatus?

7. Hva var anslagsvis husstandens samlede
bruttoinntekt i 2009?

Gift/samboende ................................................

(Altså samlet inntekt før skatt og fradrag)
Inntil kr 250 000 .................................................

Ugift/aldri vært gift ...........................................
Separert/fraskilt ................................................

Kr 250 000 – kr 500 000 .....................................

Enke ...................................................................

4.

Kr 500 000- kr 700 000 ......................................

Hvor er du født?

Kr 700 000 – kr 1 000 000 ..................................

Norge .................................................................
Annet vestlig land (Europa, Nord-Amerika,

Over kr 1 000 000 ..............................................
Ønsker ikke å svare ............................................

Australia, New Zealand) ....................................

Vet ikke ..............................................................

Annet ikke-vestlig land .....................................

5.

8.

Hvilken landsdel bor du i?

Oslo ....................................................................
Østlandet (ikke Oslo) .........................................

Deltidsansatt ......................................................

Vestlandet .........................................................

Selvstendig næringsdrivende.............................

Sørlandet ...........................................................

Arbeidsledig .......................................................

Midt-Norge ........................................................

Sykmeldt ............................................................

Nord-Norge........................................................

6.

Hva er din nåværende situasjon

(Kryss av for hovedbeskjeftigelse):
Heltidsansatt ......................................................

Uføretrygdet/på attføring/sosialstønad el. .......

Bor du:

Student ..............................................................

I en by (tettstedet har bystatus) ........................

Hjemmeværende uten egen inntekt .................

På et tettsted (har ikke bystatus) ......................

Annet .................................................................

På landet ............................................................

9.

Hva er din høyeste avsluttede allmennutdannelse?

Grunnskole (folkeskole, realskole/ungdomsskole) (1-9 års skolegang) ...................................................................
Videregående skole/gymnas (10-12 års skolegang) .................................................................................................
Universitet eller høgskole 1-4 år (13-16 års skolegang) ...........................................................................................
Universitet eller høgskole høyere grad (mer enn 16 års skolegang) ........................................................................
Har ikke fullført grunnskole .......................................................................................................................................
Annet ........................................................................................................................................................................

10. Hvordan opplever du din egen helse i dag?
Meget god .........................................................
God ....................................................................
Verken god eller dårlig ......................................
Dårlig ................................................................
Meget dårlig ......................................................

T
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11. Har du noen langvarig (minst 1 år) sykdom, skade eller lidelse av fysisk eller psykisk art som
nedsetter dine funksjoner i ditt daglige liv? (Du kan krysse av for flere alternativer)
Ja  Hvor mye vil du si at dine funksjoner er nedsatt?
Litt
Middels
Mye
Nei
Er bevegelseshemmet ...............................
.................
................
Annet

12.

Har nedsatt syn .........................................

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

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

Har nedsatt hørsel .....................................

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

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

Nedsatt funksjon pga kroppslig sykdom ...

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

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

Nedsatt funksjon pga psykisk sykdom .......

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

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

Har du, noen i din nærmeste familie eller noen du kjenner, noen gang hatt brystkreft eller
annen kreftsykdom? (Du kan krysse av for flere alternativer)
Brystkreft

Jeg selv.........................................

Annen
kreftsykdom

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

Nei

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

Vet ikke/
ikke aktuelt

..............
Alder for brystkreft:

Min mor .......................................

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

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

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

Min søster ....................................

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

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

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

Min mormor ................................

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

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

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

Min farmor ..................................

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

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

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

Min datter....................................

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

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

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

Venninne(r)..................................

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

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

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

Kollega/nabo/bekjente ................

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

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

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

Andre ...........................................

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

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

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

år

SPØRSMÅL OM MAMMOGRAFI
Mammografi er røntgenundersøkelse av brystene. Screening er undersøkelser av i utgangspunktet friske personer i
en større befolkningsgruppe, for å finne individer med en bestemt sykdom. Mammografiprogrammet er et offentlig
tilbud om mammografi til kvinner i en bestemt aldersgruppe.

13. Har du noen gang hatt silikon- eller
saltvannsproteser i brystene?

16. På hvilken måte har du fått informasjon om
mammografi?

Ja, jeg har hatt det tidligere ...............................
Ja, jeg har det nå................................................

(Du kan krysse av for flere alternativer)
Ukeblader ..........................................................

Nei aldri .............................................................

Fagtidsskrifter ....................................................

14. Går du til gynekologisk undersøkelse for å
ta celleprøver av livmorhalsen?

Aviser .................................................................

(Screeningprogrammet mot livmorhalskreft)
Ja, omtrent hvert tredje år ................................

Venterom ...........................................................

Ja, noen ganger..................................................

TV/Radio ............................................................

Husker ikke ........................................................

Invitasjonsbrev/brosjyre i posten ......................

Nei .....................................................................

Venninner ..........................................................

15. Synes du at du har tilstrekkelig med
kunnskap om mammografi generelt?

Kollegaer ............................................................

Ja, det synes jeg .................................................

Ved legeundersøkelse .......................................

Ja, men skulle ønske jeg visste mer ...................

Fastlege ..............................................................

Nei, men har hørt om det ..................................

Annet helsepersonell .........................................

Nei, har aldri hørt om det ..................................

Ingen informasjon ..............................................

Vet ikke ..............................................................

Annet: ................................................................

T

Bøker..................................................................
Internett ............................................................

Familie ...............................................................
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17. Hvor enig er du i følgende utsagn om mammografiscreening?
Sett ett kryss på hver linje

Helt
uenig

Delvis
uenig

Verken
eller

Delvis
enig

Helt
enig

Vet ikke
ikke aktuelt

Det er unødvendig å gå til mammografi hvis man ikke kjenner
forandringer i brystene selv ................................................................

........

........

.........

.........

.........

Jeg er ikke bekymret for hva som kan oppdages ved mammografi ....

........

........

.........

.........

.........

Det er skadelig å ta mammografi pga av stråling ................................

........

........

.........

.........

.........

Det er tilstrekkelig med selvundersøkelse av brystene .......................
Det er viktig å gå til mammografi for å forebygge utvikling
av brystkreft .......................................................................................
Mammografi er unødvendig bruk av ressurser på i
utgangspunktet friske personer ........................................................

........

........

.........

.........

.........

........

........

.........

.........

.........

........

........

.........

.........

.........

Jeg er positiv til mannlig helsepersonell ved mammografi .................

........

........

.........

.........

.........

Mammografi avdekker alle forandringer i brystene ...........................

........

........

.........

.........

.........

Mammografi gir en trygghet i forhold til å oppdage brystkreft tidlig .

........

........

.........

.........

.........

18. Ved hvilken alder synes du kvinner bør gå til rutinemessige mammografiundersøkelser?
Første gang?

Siste gang?

år

år

19. Hvor ofte synes du kvinner bør gå til rutinemessige mammografiundersøkelse?
Minst en gang i året ..........................................
Minst en gang annet hvert år ...........................
Minst hvert tredje år .........................................
Bare når de kjenner noe selv .............................
Vet ikke ..............................................................
Annet .................................................................

20. Kjenner du til tilbudene om mammografiscreening?
Ja, jeg kjenner til det offentlige Mammografiprogrammet ...............................................................................
Ja, jeg kjenner til muligheten for mammografiscreening ved privat røntgeninstitutt/senter ..........................
Ja, jeg kjenner til begge tilbudene .....................................................................................................................
Nei, jeg kjenner ikke til noen av tilbudene ........................................................................................................
Vet ikke/ husker ikke ........................................................................................................................................

21. Synes du mammografiscreening bør være;
Et offentlig og landsdekkende helsetilbud til kvinner i en bestemt aldersgruppe ............................................
Et privat tilbud til kvinner i en bestemt aldersgruppe som ikke er en del av det offentlige helsetilbudet .......
Både et offentlig og et privat helsetilbud til kvinner i en bestemt aldersgruppe ..............................................
Vet ikke ..............................................................................................................................................................
Annet .................................................................................................................................................................
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I spørsmålene 22 – 26 skal du krysse av utsagn(ene) du er enig(e) i.
22. Kvinner kan få utført
mammografiscreening ved:

24. Kvinner i følgende aldersgruppe blir
invitert til offentlig mammografiscreening:

(Du kan krysse av for flere alternativer)
Buss/mobil enhet ..............................................

Mellom ca 35 - 50 år ..........................................

Mammografisenter............................................

Mellom ca 50 - 70 år ..........................................

Sykehus ..............................................................

Mellom ca 60 - 80 år ..........................................

Legesenter .........................................................

Vet ikke ..............................................................

Privat røntgeninstitutt .......................................

25. Resultatene fra den offentlige
mammografiscreeningen blir formidlet ved
at: (Du kan krysse av for flere alternativer).

Mellom ca 40 - 65 år ..........................................

Vet ikke ..............................................................
Annet .................................................................

Svaret kommer i posten ....................................

23. Kvinner blir invitert til offentlig
mammografiscreening:

Jeg må selv ringe etter svaret ............................

Hvert år ..............................................................

Hvis jeg ikke hører noe er alt ok ........................

Annet hvert år ...................................................

Jeg blir oppringt .................................................

Hvert tredje år ...................................................

Vet ikke ..............................................................

Når de kjenner noe selv .....................................

26. Kvinner kan få utført
mammografiscreening vet et privat
røntgeninstitutt/-senter uten henvising fra
lege:

Vet ikke ..............................................................
Annet .................................................................

Ja ........................................................................
Nei......................................................................
Vet ikke ..............................................................

27. Snakker du med noen om mammografi? (Du kan krysse av for flere alternativer)
Ja .................................



Hvem føler du det er naturlig å snakke med?

Ektefelle, partner, samboer ...

Nei ..............................

Venninne ...............................

Ikke aktuelt/vet ikke ...

Andre .....................................

29. Har du noen gang selv vært til
mammografiundersøkelse?

28. Dersom den/de du snakket med selv har
vært til mammografi, hvilke(n) erfaring(er)
hadde vedkommende fra undersøkelsen?

Ja ........................................................................

Positive erfaringer .............................................

Nei, gå til spørsmål 39 ...................................

Både positive og negative erfaringer.................
Negativ erfaringer .............................................
Vet ikke/ikke aktuelt ..........................................

Spørsmålene 30 til 38 er til deg som har vært til mammografiundersøkelse.
30. Har du vært til mammografiundersøkelse mer enn en gang? (Du kan krysse av for flere alternativer)
Ja, til offentlig mammografi ..............................

Antall ganger offentlig:

Ja, ved privat røntgeninstitutt ...........................
Nei .....................................................................
Husker ikke ........................................................

Antall ganger privat:

31. I hvilken forbindelse var du til mammografiundersøkelse?
(Du kan krysse av for flere alternativer)
Invitert av Mammografiprogrammet ...............

Etter eget ønske/uten henvisning .....................

Henvist fra fastlege/spesialist ...........................

Annet .................................................................
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32. Hva var årsaken til at du var til
mammografiundersøkelse?

33. Hvor fikk du utført
mammografiundersøkelsen(e)?

(Du kan krysse av for flere alternativer)
Fikk invitasjon i posten ............................................
Kjente selv at noe var endret (kul, væsking,
inndratt brystvorte, etc.) .........................................

(Du kan krysse av for flere alternativer)
Buss/mobil enhet ..............................................

Følte engstelse for at noe var galt ..........................

Privat røntgeninstitutt .......................................

Arvelig brystkreft i familien .....................................

Vet ikke ..............................................................

Syntes det var på tide ..............................................

Annet .................................................................

Mammografisenter ............................................
Sykehuset...........................................................

Søster/mor har vært til mammografi ......................
Venninner har vært til mammografi .......................
Har familie, venninner, kolleger, og/eller

34. Fikk du fri fra jobben med lønn da du sist
var til mammografiundersøkelse?

bekjente med brystkreft .........................................
For å kunne oppdage brystkreft før jeg selv
kjente noe ...............................................................

Nei......................................................................

Ja ........................................................................
Ikke relevant/husker ikke .................................
Annet ................................................................

Husker ikke ..............................................................
Annet .......................................................................

35. Hvordan opplevde du tiden før mammografiundersøkelsen?
(Sett ett kryss på hver linje)

Helt
uenig

Delvis
uenig

Verken
eller

Delvis
enig

Helt
enig

Vet ikke
ikke aktuelt

Jeg fikk god informasjon om hvor og når jeg skulle møte opp til
undersøkelsen .....................................................................................

........

........

........

.........

.........

Jeg tenkte mye på selve undersøkelsen i forkant................................

........

........

........

.........

.........

Jeg savnet informasjon om selve undersøkelsen ................................

........

........

........

.........

.........

Jeg var engstelig for smerter under undersøkelsen ............................

........

........

........

.........

.........

Jeg savnet informasjon om hvorfor jeg skulle til mammografi ...........

........

........

........

.........

.........

Jeg savnet noen å snakke med om selve undersøkelsen ...................

........

........

........

.........

.........

Jeg glemte at jeg skulle til undersøkelse .............................................

........

........

........

.........

.........

Jeg savnet informasjon om risikoen for å oppdage brystkreft ............
Totalt sett var jeg fornøyd med informasjonen jeg fikk før
undersøkelsen .....................................................................................

........

........

........

.........

.........

........

........

........

.........

.........

36. Hvordan opplevde du selve mammografiundersøkelsen?
(Sett ett kryss på hver linje)

Helt
uenig

Delvis
uenig

Verken
eller

Delvis
enig

Helt
enig

Vet ikke/
ikke aktuelt

Jeg hadde/fikk tillit til helsepersonellet...............................................

........

........

........

.........

.........

Jeg ble behandlet med respekt av helsepersonellet ...........................
Jeg fikk informasjon om hvordan jeg kan selv kan foreta
undersøkelse av brystene .................................................................

........

........

........

.........

.........

........

........

........

.........

.........

Selve bildetakingen var ubehagelig .....................................................

........

........

........

.........

.........

Jeg var fornøyd med helsepersonellet som var til stede .....................

........

........

........

.........

.........

Opplevelsen var mer positiv enn forventet .........................................
Jeg fikk svar på spørsmål jeg stilte om mammografi og/eller
brystkreft .............................................................................................

........

........

........

.........

.........

........

........

........

.........

.........

Jeg synes undersøkelsen tok kort tid...................................................

........

........

........

.........

.........

Totalt sett er jeg fornøyd med selve undersøkelsen ...........................

........

........

........

.........

.........
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37. Hvordan opplevde du tiden etter siste mammografiundersøkelse?
(Sett ett kryss på hver linje)

Helt
uenig

Delvis
uenig

Verken
eller

Delvis
enig

Helt
enig

Vet ikke
ikke aktuelt

Jeg er/var bekymret for resultatene fra undersøkelsen .....................

........

........

........

.........

.........

Jeg snakket med andre om undersøkelsen ........................................
Jeg ønsket at jeg hadde stilt spørsmål om mammografi og/eller
brystkreft da jeg var til undersøkelse ..................................................

........

........

........

.........

.........

........

........

........

.........

.........

Jeg hadde ønsket å ha noen å snakke med etter undersøkelsen ........

........

........

........

.........

.........

Jeg tenker ikke mer på mammografi nå enn før undersøkelsen .........

........

........

........

.........

.........

Jeg synes det tar/tok for lang tid til jeg fikk vite svaret .......................
Jeg vet mer om mammografi og/eller brystkreft nå enn før
undersøkelsen ....................................................................................
Jeg skulle ønske jeg hadde fått mer informasjon om
undersøkelsen i forkant av og under selve undersøkelsen .................

........

........

........

.........

.........

........

........

........

.........

.........

........

........

........

.........

.........

Totalt sett er jeg fornøyd med tiden etter undersøkelsen ..................

........

........

........

.........

.........

38. Hvis du har vært til mer enn en mammografiundersøkelse, hvordan var den totale opplevelsen av
den siste mammografiundersøkelsen sammenlignet med tidligere undersøkelse(r)?
Bedre enn tidligere mammografiundersøkelser .....................................................
Verken bedre eller dårligere enn tidligere mammografiundersøkelser ..................
Dårligere enn tidligere mammografiundersøkelser ................................................
Husker ikke/ønsker ikke å svare ..............................................................................
Andre kommentarer ................................................................................................

Gå til spørsmål 41
Spørsmålene 39 og 40 er til deg som ikke har vært til mammografiundersøkelse.
39. Hvilke tanker har du om det å gå til mammografiundersøkelse?
(Sett ett kryss på hver linje)

Helt
uenig

Delvis
uenig

Verken
eller

Delvis
enig

Helt
enig

Vet ikke
ikke aktuelt

Jeg har ikke tenkt noe på mammografi ..............................................

........

........

.........

.........

.........

Jeg er redd for smerter og ubehag ved en slik undersøkelse ..............
Jeg kommer til å være redd/bekymret for resultatene fra en slik
undersøkelse .......................................................................................

........

........

.........

.........

.........

........

........

.........

.........

.........

Jeg kommer ikke til å gå til mammografi uten at jeg kjenner noe ......

........

........

.........

.........

.........

Jeg er engstelig for å gå til mammografi .............................................

........

........

.........

.........

.........

Jeg skulle ønske det var mer informasjon om mammografi ...............

........

........

.........

.........

.........

Jeg tenker ofte på at jeg skulle ha vært til mammografi .....................

........

........

.........

.........

.........

Jeg savner noen å snakke med om mammografi ................................

........

........

.........

.........

.........

Jeg er engstelig for å få brystkreft .......................................................

........

........

.........

.........

.........

Jeg synes jeg er for ung til å gå til mammografi ..................................

........

........

.........

.........

.........

Totalt sett er jeg er positiv til å gå til mammografi .............................

........

........

.........

.........

.........

40. Hvilke forventninger har du til mammografiscreening hvis du selv skal gå til en slik undersøkelse
en gang?
Beskriv kort hvilke(n) forventning(er) du tror du vil ha til en slik undersøkelse

Ingen/vet ikke .....................
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Spørsmålene 41 – 46 er til alle kvinner, uavhengig om du har vært til mammografi eller ikke har vært til
mammografi.
41. Hva er avgjørende for om du går til mammografi? (Du kan krysse av for flere alternativer)
At det er kort avstand til der undersøkelsen
finner sted .......................................................................
At det er lett å finne fram til der undersøkelsen
finner sted .......................................................................

At jeg selv kan velge når jeg vil gå til mammografi ..........
At det forebygger brystkreft ............................................
Erfaringer fra tidligere mammografiundersøkelser .........
At jeg slipper å bestille time selv .....................................

At jeg får dekket lønnstapet ...........................................

At det er et offentlig tilbud til alle kvinner ......................

At jeg føler for det ...........................................................
At jeg kjenner noe selv (kul, væsking,

At det er et privat tilbud til alle kvinner ..........................
At familien ønsker det .....................................................

inndratt brystvorte, etc.) .................................................
At jeg får dekket alle reiseutgiftene i forbindelse med
undersøkelsen ................................................................

At venninner anbefaler det .............................................
At kvinner jeg snakker med har positive erfaringer ........

At jeg føler meg velkommen ...........................................

Vet ikke ............................................................................

At det er tilrettelagt for funksjonshemmede .................

Annet ...............................................................................

42. Kommer du til å takke ja, eller har du takket ja,
til invitasjon om å delta i det offentlige
Mammografiprogrammet?
Ja, hver gang ..........................................................................
Ja, noen ganger......................................................................
Ja, i tillegg til privat mammografiundersøkelse .....................
Nei, har reservert meg mot å delta i Mammografiprogrammet ..........................................................................
Nei, kommer bare til å gå til privat mammografiundersøkelse .........................................................................
Nei .........................................................................................
Vet ikke ..................................................................................

42b. Hva er årsaken til at du velger å gå til
et privat røntgeninstitutt for mammografiscreening framfor å delta i det offentlige
Mammografiprogrammet?
(Du kan krysse av for flere alternativer)
Kortere ventetid.........................................
Bedre informasjon .....................................
Kan gå når jeg selv vil .................................
Lavere aldergrense ....................................
Større tillit til det private ..........................
Helsepersonellet har bedre tid ..................

43. Vil du anbefale andre kvinner å delta i
Mammografiprogrammet?

Helsepersonellet er hyggeligere ...............

Ja ............................................................................................

Andre kommentarer ..................................

Kortere avstand til undersøkelsesstedet ...

Nei .........................................................................................
Vet ikke ..................................................................................
Kjenner ikke til Mammografiprogrammet .............................
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SPØRSMÅL OM BRYSTKREFT
46. Hvilke tanker har du rundt egen risiko for
brystkreft?

44. Synes du at du har tilstrekkelig med
kunnskap om brystkreft?
Ja ......................................................................................
Nei ...................................................................................
Vet ikke ............................................................................

45. Hva skulle du eventuelt ønske du visste mer
om når det gjelder brystkreft?

Jeg har større risiko for å få brystkreft
enn andre kvinner.........................................................
Jeg har like stor risiko for å få brystkreft
som andre kvinner ........................................................
Jeg har lavere risiko for brystkreft enn andre kvinner..
Vet ikke .........................................................................

Hvorfor man får brystkreft ..............................................
Hvem som får brystkreft..................................................
Hvordan man utfører selvundersøkelse av brystene ......
Hvordan man kjenner at det er forandringer i brystene .
Hvilke behandlingsmetoder som finnes ..........................
Om det er smertefullt ......................................................
Hvor stor sjansen er for å dø av brystkreft ......................
Hvor man skal henvende seg hvis man har
oppdaget noe ..................................................................
Ingenting..........................................................................
Vet ikke ............................................................................
Annet ...............................................................................

Hvis du har du noen kommentarer du vil dele med oss i forbindelse med mammografi kan du skrive
dem i boksen nedenfor:

Tusen takk for at du tok deg tid til å fylle ut skjemaet!
T
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Vedlegg 4: Intervjuguide til dybdeintervju
Hei, du snakker med xxxx fra SINTEF/St Olavs Hospital/NTNU. Takk for at du tar kontakt med oss! Vi setter stor pris
på at du vil bidra med forskning på dette temaet. Som opplyst i informasjonsbrevet vedlagt spørreskjemaet, er
hensikten med studien å få økt kunnskap om hvilke erfaringer, holdninger og kunnskap kvinner i alderen 45-54 år har
med mammografi. Til sammen er 7 000 kvinner i Norge blitt invitert til å delta i denne studien, som gjennomføres av
forskningsinstitusjonen SINTEF i samarbeid med klinikere og forskere ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim.
Våre oppdragsgivere er Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte (FFB) og er finansiert av Rosa sløyfemidler. Denne samtalen kommer til å ta alt i fra 10 minutter og oppover. Det avhenger av hvor mye du har på hjertet.
Du kan når som helst avslutte samtalen uten å begrunne hvorfor. Vi tar ikke opp samtalen, men noterer oss hva du
sier underveis. Derfor håper vi at du har forståelse for at vi må be deg om å ikke snakke alt for fort, og at det kan være
at vi noen ganger må be deg gjenta det du sier. Hvis du blir stilt et spørsmål som du ikke ønsker å svare på, eller at
spørsmålet ikke er relevant for deg kan du si ”pass” og vi hopper da direkte til neste spørsmål. Først vil vi stille deg
standard bakgrunnsspørsmål:

Intervjuer
Dato

Bakgrunnsspørsmål

Noter svarene her

Hvilket år ble du født?
Noter fødselsår, 19XX
Sivil status
Gift/samboende
Ugift/har aldri vært gift
Tidligere gift/separert/fraskilt
Enke/

Hvilken landsdel bor du i
i Oslo
Østlandet (ikke Oslo)
Vestlandet
Sørlandet
Midt-Norge
Nord-Norge

Bor du
i en by
på et tettsted
på landet
Kommentarer fra kvinnene:
Har du noen gang vært til mammografi?
Ja
Nei

Til de som har vært til mammografi;
Hvor var du til mammografi?
Privat
Offentlige programmet (X)
Forventninger første gang?
Var opplevelsen forskjellig fra gang til gang?

97

Nei
Har du ønsker om fortsatt/om å gå til mammografi?
Ja
i. Ja nå
ii. Ja, senere
Nei

Annet;

Hvilke tanker har du om falske positive tilfeller?
Hvilke tanker har du om falske negative tilfeller?
Realistisk om brystkreft, engstelse, tenker ofte på det?
Tanker om offentlig/privat mammografiscreening?
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Vedlegg 5: Kvinners kommentarer
Erfaring

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drar regelmessig til mammografi/ultralyd
Vanskelig å undersøke brystene selv
Brukte mammografi for å avdekke mistanke om brystkreft
Tok mammografi etter henvisning fra lege
Undersøkelsen gjør vondt/ubehagelig
Ble godt tatt vare på før/etter/under undersøkelsen
Har ikke fått innkalling(usikker årsak)
Går til privat røntgeninstitutt/senter
Betryggende med både mammografi og ultralyd
Dårlig behandling av personale ved undersøkelse

Holdning

•
•
•
•

Positiv til det offentlige tilbudet
Negativ til mammografi på grunn av risiko og/eller liten nytteverdi
Ønsker lavere aldersgrense ved offentlig mammografi
Positiv til mammografi

Kunnskap

•
•
•

Liten kunnskap om det offentlige tilbudet
Det generelt dårlig informasjon om risiko for brystkreft, mammografi, undersøkelse
av brystene, og ultralyd i tillegg til mammografi
Vet nok om brystkreft og mammografi

Brystkreft

•
•
•

Er selv i risikogruppen
Har slekt og/eller bekjentskap med brystkreft/kreft
Oppdaget brystkreft med mammografi
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Adresse: P.O. Boks 124, Blindern, 0314 Oslo
Telefon: 22 06 73 00
Telefax: 22 06 73 50

