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om. Det kan vara så att man hittar t.ex. ett recidiv och 
då är det inte alltid bra att röntgenläkaren meddelar 
detta, utan beskedet bör kanske ges av den  
behandlande läkaren som känner patienten väl. 
Du har fått en mer tillförlitlig undersökning av dina 
bröst och även lymfknutorna i armhålan och på andra 
ställen som inte går att undersöka med mammografi. 
 
Nedan kommer ett urval av faktainformation från ett 
kurskompendium som jag har fått från Dieter Ulitzsch.  
 
Varför ultraljud i bröstdiagnostik?  
Dieter Ulitzsch Mammografiavd., Danderyds sjukhus  
 
Ultraljud använder för människan icke hörbara  
ljudvågor och genom reflektion resp. andra fysikalis-
ka egenskaper som absorption framställs bilder av den 
undersökta vävnaden. Ultraljudsundersökning har inga 
kända negativa effekter på människan. 
 
Ultraljud är numera efter mammografi den mest använ-
da metoden i bröstdiagnostik. Det finns dock fortfaran-
de fördomar mot metoden. En del hävdar felaktigt att 
metoden inte är tillräckligt utvärderad. Det finns dock 
många artiklar som har visat ultraljudets fördelar.  

Enligt Dieter Ulizsch, läkare på mammografi-
avdelningen, Danderyds sjukhus, är det viktigt  
att vi bröstcancerpatienter i vissa fall kompletterar 
vår mammografiundersökning med en  
ultraljudsundersökning.  
 
Ultraljud används allt oftare som komplement till 
mammografi. Man kan då hitta tumörer som man 
inte ser med mammografi och främst gäller detta 
yngre kvinnor med tät bröstvävnad.  
 
Sker då detta per automatik på de olika sjukhusen i 
Stockholm och i övriga Sverige kan man då fråga 
sig? Jag har inte haft tillfälle att ta upp frågan med 
några andra läkare men jag hoppas att den här  
artikeln ska väcka frågan och att vi får veta från  
läkare på andra sjukhus hur de gör.  
 
Vilka av oss bör få vår mammografikontroll  
kompletterad med ultraljudsundersökning? Du bör  
uppfylla någon av förutsättningarna nedan: 

• Är opererad med bröstbevarande kirurgi och  
där kvarvarande vävnad är tät (=svårbedömd 
med mammografi) 

• Tät bröstvävnad i det kvarvarande bröstet 
• Har haft bröstcancer som inte syntes på  

mammografi 
• Svullnad eller knöl i operationsområdet  

eller i armhålan 
• Om du känner dig mycket orolig 

 
Som patient kan du begära att få en ultraljudsunder-
sökning om du uppfyller något av kriterierna ovan. 
Jag uppfyller själv flera av kriterierna och har alltid 
begärt att få mammografin kompletterad med en 
ultraljudsundersökning. För dig som patient fyller 
undersökningen två funktioner: 
 
Du får ett besked om mammografi- och ultraljuds-
undersökningen innan du går hem. Detta är ett  
känsligt ämne som kanske många läkare inte tycker 

Ultral jud för oss som en gång haft bröstcancer? 

Foto  från Cancerfondens tidning Rädda Livet. 
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konstaterats; alla upptäckta med ultraljud. 3 patienter  
hade normal mammografi och en hade mammogra-
fiskt misstanke om BC.  
 
Något förenklat kan sägas att vid mammografi är fettet 
mörkt medan alla andra strukturer (körtel – och  
bindvävnad, blodkärl, patologiska förändringar såsom 
cystor, benigna och maligna tumörer osv.) är vita. Vid 
ultraljud är fettet också mörkt och körtelvävnaden vit, 
medan nästan alla BC är mörka och därför oftast  
tydligt kontrasterar mot vitt parenkym vilket i regel 
gör dem lättupptäckta. 
 
Genom behandling av postklimakteriella kvinnor med 
hormoner (östrogen, progesteron) -HRT- ökar hos 
många kvinnor körtelvävnadens täthet vilket kan  
resultera i att upptäckt av BC vid hälsokontroll kan 
försvåras och antal intervallcancer ökar.  
 
Den största nackdelen med ultraljud är att små grupper 
mikroförkalkningar i regel inte kan detekteras med 
ultraljud; om förkalkningar ligger i en avgränsbar  
tumör kan de dock oftast påvisas. 
 
Förenklat kan sägas att ultraljud är mycket bra 
när mammografi har problem och tvärtom. Båda 
metoderna kompletterar varandra och ultraljud är 
idag det viktigaste komplementet till mammografi. 
 
I endast ett fåtal fall används ultraljud som  
förstahandsmetod (mycket unga, gravida-ammande, 
vid radiofobi eller när patienten av annan orsak inte 
kan eller vill bli undersökt med mammografi). 

M.Wiklund-Karlsson  redigerad. av Dieter Ulitzsch 

Enligt vår erfarenhet är det vanligt att mammografiskt 
”ockulta” tumörer syns med ultraljud och när  
ytterligare specialbilder tas efter ultraljudsundersök-
ningen kan ofta tumören påvisas även mammografiskt 
och det ser då ut som om tumören upptäcktes även 
mammografiskt. Ultraljudets fördelar framträder då 
mindre tydligt.  
 
Ibland får man höra att metoden är svår att lära sig. 
Idag är dock i princip alla radiologer förtrogna med 
ultraljudstekniken och det är inte svårare att upptäcka 
BC med ultraljud än att ställa t.ex. diagnosen 
”appendicit” som unga ST läkare lär sig efter ett par 
månader tjänstgöring på vårt sjukhus. 
 
En del tycker att ultraljud är tidskrävande, men för en 
van undersökare tar undersökningen av båda brösten 
och axiller bara 5-10 minuter. Den tid som man 
”förlorar” genom att göra ultraljudsundersökningen 
vinner man genom den ofta mycket stora ökning av 
information som ofta innebär att inga ytterligare  
kompletterande undersökningar behöver utföras.  
Dessutom kan lymfkörtelstationerna undersökas enkelt 
och axillära eller parasternala metastaser påvisas.   
 
I Stockholm pågår för närvarande en studie där  
kvinnor med hereditet för bröstcancer undersöks 
med både mammografi och ultraljud. Studien är  
upplagd så att alla US-undersökningar utförs på  
Danderyds sjukhus och alla mammografier på  
Karolinska respektive Södersjukhuset. På så sätt  
undviker man att bli påverkad i bedömning av fynden 
och ingen undersökare vet vad den andra metoden har 
visat. Tills nu (augusti 2004) har 4 fall med BC  

Mammografi redan från 40 år 
• Kvinnor födda -66, -68 och 1970 kallas år 2010. 

 
Kostnaderna för screeningen i åldersgruppen 50–69 år 
är beräknad till 22,4 mkr (miljoner kronor) per år. Ef-
ter fullt genomförd digitalisering, vilket man beräknar 
till år 2007, ökar kostnaderna med 3,3 mkr per år. 
Kostnaderna för åldersgruppen 40-49 år beräknas suc-
cessivt öka allteftersom utbyggnaden sker. Kostnads-
ökningen för 2005 beräknas till 2,1 mkr och fullt ut-
byggt år 2010 till 24,6 mkr. 
 
Vi har även drivit frågan om att digital mammografi 
ska införas i större omfattning eftersom det nu blir fle-
ra och yngre kvinnor som kommer att ingå i scree-
ningprogrammen. Redan år 2007 räknar landstinget 
med att den digitala screeningen i länet är fullt ut-
byggd. 

Maria Wiklund-Karlsson 

Äntligen har vi fått igenom vårt krav hos Stockholms 
läns landsting om att utöka åldersgruppen för mammo-
grafi. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör 
detta gälla alla kvinnor i åldersgruppen 40–74 år. I 
Stockholm har åldersgränsen hittills varit 50–69 år. 
 
Det nya avtalet innebär att kvinnorna i åldersgruppen 
40–49 år kommer att kallas till screening var 18: e må-
nad medan kvinnorna i åldersgruppen 50–69 år fortsatt 
kommer att kallas var 24: e månad. Dock saknar vi 
fortsatt åldersintervallet 70–74 år.  
 
Utbyggnaden sker successivt och beräknas vara helt 
klar år 2010. Avtalet innebär följande: 

• Kvinnor födda 1962 och 1967 kallas år 2007 
• Kvinnor födda 1961 och 1964 kallas år 2008 
• Kvinnor födda 1963 och 1969 kallas år 2009 

Ultral jud för oss som en gång haft bröstcancer? 


