
Bröstcancer-
screening sparar
pengar
Avsikten med denna analys

är att uppskatta de ekonomiska
konsekvenserna av bröstcan-
cerscreening, inte bara direkta
kostnader. Utgångspunkten är
Gävleborgs län (290 000 invå-
nare). 1995 undersöktes vid
sjukhusen i Gävle, Bollnäs och
Hudiksvall 2 150 kvinnor med
mammografi efter remiss, nor-
malt från primärvårdsläkare.
Besöket anges kosta 800 kr.
För mammografiundersök-
ning interndebiteras 700 kr per
patient. Båda summorna kan
vara såväl över- som under-
skattade men bedöms som skä-
liga.

1995 deltog 27 600 kvinnor
i mammografiscreening. Via
landstingets fyra hälso- och
sjukvårdsnämnder ersattes
verksamheten med 3,1 miljo-
ner kr. Kvinnorna själva beta-
lade genom egenavgifter 2,1
miljoner.

Två andra län, utan screen-
ing, har använts som jämförel-
se. Ett är Västerbottens län
(225 000 invånare), där screen-
ing började 1995. Vid sjukhu-
sen i Umeå, Skellefteå och
Lycksele undersöktes 1994 ef-
ter remiss 6 200 kvinnor med
mammografi. Det andra är
Gotland (57 000 invånare). På
Visby lasarett undersöktes
1995 1 250 kvinnor. Per 1 000
kvinnor undersöktes i Gävle-
borg 7,4, på Gotland 21,9 och i
Västerbotten 24,3. På Gotland
skrevs 3,0, och i Västerbotten
3,3 gånger så många remisser
som i Gävleborgs län.

I Gävleborgs län skulle de
icke screenade länens remiss-
frekvens motsvara 7 000 pati-
enter.

Det är rimligt att anta att en
effekt på sikt av screening är
reduktion av antalet remisser, i
vårt fall med ca 5 000. Bespa-
ringen motsvarar 5 000 × 1 500
kr = 7 700 000 kr. Om kostna-
den för både primärvårdsbesök
och mammografiundersökning
var endast 1 000 kr, skulle be-
sparingen bli 5 miljoner.

En lägre gräns
Utan screening finns inte

möjlighet att märkbart påverka
dödligheten i bröstcancer. I en
screeningsituation finns en läg-
re gräns för deltagandet under
vilken verksamheten förlorar
sin effekt. Var denna går är
osäkert. En minskning av en
dödligheten med 30 procent är
baserat på deltagande mellan

80 och 90 procent. I vårt län be-
tyder det 10 till 12 liv per år.
Det uppskattas, ännu prelimi-
närt, att kostnaderna för vård
av döende bröstcancerpatient
är cirka en miljon. I vårt län be-
tyder detta en besparing av 10
till 12 miljoner per år.

Det finns ingen möjlighet
att beräkna i vilken omfattning
tidig diagnos vid remissmam-
mografier räddar liv.

Verklig besparing
Mammografiscreening är

enligt denna uppskattning en
besparingsåtgärd av ansenligt
mått, eftersom den på sikt kraf-
tigt minskar antalet och kostna-
derna för remissundersökning-
ar. Man finner att besparingen i
normallänet (3 procent av Sve-
riges befolkning) kan uppgå till
över 5–7 miljoner kr per år.
Därtill kan läggas uteblivna
kostnader  för död i bröstcan-
cer.

Anledningen till att screen-
ing sparar pengar är att det är en
mycket kostnadseffektiv verk-
samhet, byggd på rationellt
tänkande och enkelhet. Re-
missmammografier är väsent-
ligt mer arbetskrävande på alla
nivåer och därför också betyd-
ligt dyrare.
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Selentoksisitet
Margareta Brahme-Isgren

og medarbeidere har publisert
en interessant artikkel om bruk
av slenetilskudd til barn med
vekstsmerter i Läkartidningen
[1]. Studien har vært kommen-

tert av Sten Jameson [2]. I till-
egg til at selen inngår i fire glu-
tationperoksidaser – type 1 5-
’iodothyronine diodinase, sele-
noprotein P i plasma, seleno-
protein i mitokondriemem-
branen i spermier (selenopro-
tein MCS) – er det nylig karak-
terisert et selenoprotein fra
skjelettmuskel (selenoprotein
W) [3, 4]. Man har spekulert på
om sistnevnte protein kan være
assosiert til selenmangelbe-
tinget muskulær dystrofi
(»white muscular disease»)
hos kalver og sau (får).

Norden utgjør et lavselen-
område, og i Sverige er innta-
ket spesielt lavt. I Finland bru-
ker man gjødsel tilsatt selen og
i Norge er hvete importert fra
USA og Kanada en viktig se-
lenkilde. Det er interessant at
man får effekter av doser som
vel må sies å ligge innenfor fy-
siologiske tilskudd slik at se-
rumnivået av selen bringes opp
på »norske nivå».

Alvorlig trykkfeil!
Det er imidlertid vel kjent at

selen i høyere doser kan utløse
toksiske symptomer fra hud,
negler, lever og nervesystemet.
I den første trykkede utgave av
artikkelen (Läkartidningen)
forekommer det en alvorlig
trykkfeil der selendoser til barn
i størrelsesorden 25–50
mg/døgn! omtales som ufarli-
ge.

Det skal være 25–50
µg/døgn. Dette er korrigert til
25–100 µg/døgn i den nye ut-
gave av artikkelen. Også i den
korrigerte versjonen påstås det
fortsatt at den toksiske dosen
for voksne på lagtidsbehand-
ling er 1 500 µg selen/døgn.

En nordisk arbeidsgruppe
har nylig gjort vurderinger av
flere sporelementer, der i blant

selen, med hensyn til risiko for
ernæringsmessig mangel og
for toksiske symptomer [3].

Klinisk selenose er rappor-
tert fra 1 000 µg selen/døgn.
Ved et gjennomsnitling inntak
på 1 300 µg/døgn vil prevalen-
sen av selenose i en kinesisk
populasjon være 1 %, mens tid-
lige biokemisje tegn på toksi-
sitet vises i forlenget protrom-
bintid (nedsatt proteinsyntese i
lever) fra et inntak på 750–850
µg selen/døgn. Arbeidsgrup-
pen har for voksne fastsatt 300
µg selen/døgn (dvs 4 µg/kg
kroppsvekt hos en person på 70
kg) som et øvre inntak som
ikke er assosiert med uheldige
helseeffekter. Sammenliknet
med et anbefalt inntak på
60–100 µg selen/døgn er imid-
lertid marginene mellom et an-
befalt inntak og et inntak asso-
siert med toksisitet relativt
små.

Avhengig av i hvilken form
selen inntas, vil seleninntaket
avspeiles i serum og urin. Spe-
sifikk inkorporering av selen i
selenoproteiner (som seleno-
cystein) skjer opp til et nivå på
ca 1,5 µmol/l serum. Utover
dette vil selen, dersom det fore-
ligger som selenometionin
(f eks som i matplanter), inkor-
poreres uspesifikt i proteiner i
konkurranse med metionin, og
inntaket vil avspeiles i serum-
nivå.

Inntak av selen som uorga-
niske salter og andre organiske
former vil ikke i samme grad
avspeiles i økte serumnivåer.
Utskillelse i urin vil imidlertid
i de fleste tilfeller avspeile et
høyt inntak [3].

Toksiske effekter
Et inntak på 1 500 µg se-

len/døgn ved langtidsbehand-
ling er alt for høyt. Risiko for
toksiske effekter opptrer ved et
lavere inntak av selen. Den
nordiske arbeidsgruppen anser
300 µg/døgn over lang tid som
et sikkert nivå.
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KORRESPONDENS

Till »korrespondens» välkomnas korta inlägg (högst 400 ord
plus, om nödvändigt, ett fåtal referenser), i två exemplar och

med dubbelt radavstånd.

Eftersom korrespondensspalterna är ett mått på läsarnas in-
tresse för tidningen vill vi även fortsättningsvis värna om den-
na avdelning, som har högt läsvärde. Genom att varje insän-
darskribent fattar sig kort kan vi bereda plats för fler och pu-

blicera snabbare.

Redaktionen förbehåller sig rätten att rubricera och förkorta
inlägg. För att påskynda publiceringen sänds normalt inget

korrektur till författaren.

Max 400 ord
i korrespondensspalten!


