
Bröstimplantat 

A. Mammografi för kvinnor med bröstimplantat 

Mammografi är den primära undersökningen för att upptäcka eventuell bröstcancer. Detta gäller 

även kvinnor med bröstimplantat. Andra metoder som används är undersökning med magnetkamera 

(dyrare) och ultraljudsundersökning (mindre tillförlitlig). Efter en bröstimplantatoperation är det 

viktigt att följa de anvisningar som kirurgen ger när det gäller uppföljning och mammografi. Om 

hela bröstet har opererats bort till följd av till exempel bröstcancer gäller det att följa de anvisningar 

om uppföljning som den vårdande läkaren ger. 

Bröstimplantat utgör inget hinder för en mammografiundersökning. 

Under mammografin pressas bröstet ihop för att bilden ska bli tydlig. Skötare som utför 

mammografin har särskild utbildning och kan pressa ihop bröstet på rätt sätt även i samband med 

implantat. Bröstimplantat kan ändå ta skada av trycket. Däremot är det svårt att avgöra om skadan 

fanns där redan innan mammografin utfördes, eftersom ett skadat implantat inte nödvändigtvis ger 

några symtom. Notera att det inte är säkert att man kan se vid en mammografi om ett implantat har 

skadats. Kontakta en läkare och helst kirurgen som opererade in implantatet om symtom uppträder 

efter mammografin. 

I regel betalas inga ersättningar för ett skadat bröstimplantat på basis av patientskadelagen. Däremot 

kan lagen tillämpas även ifall ett implantat tar skada och om denna skada uttryckligen beror på 

mammografiundersökningen och att den yrkesutbildade vårdpersonalens agerande inte har varit 

adekvat på det sätt som avses i patientskadelagen. 

Det pågår ett europeiskt samarbete för att utreda problem och uppdagade hälsorisker i samband med 

PIP-implantat, och enhetliga anvisningar kommer att publiceras våren 2013. 

B. Bröstimplantat kan orsaka problem vid mammografi 

Det är svårare att upptäcka bröstcancer hos kvinnor med bröstimplantat eftersom implantatet kan 

skymma delar av bröstkörteln. 

Under mammografin behöver bröstet pressas ihop i tillräckligt hög grad för att få en tydlig bild. 

Därför finns en risk att bröstimplantatet tar skada. Ju äldre implantatet är, desto större är risken för 

skador. 

Kvinnor med bröstimplantat som är inkapslat kan i högre grad än andra uppleva att mammografin 

är smärtsam. 

C. Kvinnan ska berätta om bröstimplantat före mammografin 

Det är viktigt att redan i samband med tidsbeställningen till mammografin informera om 

bröstimplantat, eftersom bildtagningen då kräver extra tid och specialkompetens. 



Berätta gärna före mammografin när implantatet har opererats in. Ju äldre implantatet är, desto 

större är risken att det tar skada och får läckage. Ange även märket på implantatet, om det är känt, 

eftersom vissa implantat (PIP- och en del M-Implantat) har orsakat problem (www.valvira.fi). 

Kvinnan svarar själv för problem till följd av mammografin om hon inte har berättat om sina 

bröstimplantat före undersökningen. 

D. Bör beaktas vid mammografi med bröstimplantat 

Om skötaren som utför mammografin misstänker att kvinnan har implantat, ska saken säkerställas 

innan undersökningen utförs. 

En specialteknik (Eklunds teknik) används för att bröstvävnad bakom bröstimplantat i så stor 

utsträckning som möjligt ska visualiseras för bildtagning. Denna visualiseringsteknik används även 

vid mammografiscreeningar. Yrkesutbildade skötare kan ta nödvändiga bilder i olika vinklar med 

korrekt tryck på bröstet. En skötare som anser att mammografin utgör en allt för stor risk (t.ex. i 

samband med PIP-implantat) kan vägra att utföra den. 

Skötarna ska ha adekvat utbildning och nödvändiga anvisningar bör finnas tillgängliga vid de 

enheter som utför mammografier. 

Närmare upplysningar om bröstimplantat på engelska: FDA (U.S. Food and Drug Administration) - 

Medical Devices - Breast Implants 

Närmare upplysningar om bröstimplantat på finska: Nummi VM. Riskeistä on puhuttava. Suomen 

Lääkärilehti 3/2012 vsk 67. 

 

http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/default.htm
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