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Figur 1a visar en mammografisk
hälsoundersökning av en kvinna
med en cancermisstänkt ca 5 mm

stor förändring i vänster bröst. Kvinnan
i fråga återkallades för kompletterande
utredning, men valde att avstå från den-
na. Tre år senare sökte hon på nytt. Hon
hade då en 2,5 cm stor tumör som vid
operation visade sig vara en aggressiv
cancer med metastaser i 14 axillära
lymfkörtlar (Figur 1b).

Detta fall illustrerar mammografins
möjligheter att tidigarelägga bröstcan-
cerdiagnosen. All erfarenhet talar för att
denna patient hade haft större möjlighet
till definitiv bot om hon genomgått be-
handling i anslutning till hälsounder-
sökningen.

Dödligheten kan nedbringas
Det är entydigt visat i ett flertal ran-

domiserade studier att dödligheten i
bröstcancer kan nedbringas genom
mammografisk hälsoundersökning.
Den mest solida informationen har
kommit från fem svenska studier som
involverade mer än 280 000 kvinnor
(Tabell I) [1]. Dessa är de enda popula-
tionsbaserade studierna i världen, och
de är relativt likformiga i sin upplägg-
ning och uppföljning. Resultaten har
därför utvärderats i en s k »overview»
[1], vilket kan sägas vara en metaanalys
med användande av individdata. En
uppföljning till och med 1989 visade en
statistiskt signifikant reduktion av
bröstcancerdödligheten med 24 procent
(95-procentigt konfidensintervall
0,66–0,87) bland de kvinnor som inbju-
dits till hälsoundersökning jämfört med
kontrollgrupperna. 

Figur 2 visar dels projektspecifika,
dels åldersspecifika resultat. Av figuren
framgår att effekten var störst bland de
kvinnor som var mellan 50 och 69 år vid
inbjudan; i denna grupp ses en statis-
tiskt signifikant 29-procentig relativ re-
duktion av bröstcancerdödligheten.
Kvinnor som var under 50 år vid första
inbjudan uppvisade en mindre, statis-
tiskt ej signifikant 13-procentig reduk-

tion av bröstcancerdödligheten. Vidare
uppföljning av dessa yngre kvinnor till
och med 1993 [6] har visat en större ef-
fekt på dödligheten (23 procent relativ
reduktion, 95-procentigt konfidensin-
tervall 0,59–1,01). 

Nyligen publicerade resultat dels
från en utvidgad studie i Malmö, dels
från Göteborgsstudien, visar statistiskt
signifikanta minskningar av bröstcan-
cerdödligheten även bland kvinnor som
var under 50 vid inbjudan; här sågs re-
lativa riskreduktioner på 36 respektive
45 procent [5, 7].

Varför är frågan
kontroversiell?
Med dessa utmärkta resultat kan

man undra varför frågan om allmän
screening överhuvudtaget är kontrover-
siell. Man kan också fråga sig varför en-
dast ett fåtal länder har genomfört hel-
täckande hälsoundersökningsprogram
mot bröstcancer. 

Förklaringen är att frågan om allmän
hälsoundersökning inte rymmer en,
utan tre frågeställningar, nämligen:  

1. Kan dödligheten i bröstcancer
sänkas genom allmän hälsoundersök-
ning med mammografi?

2. Vilken är relationen mellan kost-
nad och nytta (eller skada och nytta)?  

3. Är åtgärden motiverad från folk-
hälsosynpunkt?

De tre frågorna representerar också
olika perspektiv, och beroende på ut-

gångspunkt har debatten fokuserats på
den ena eller den andra frågan: aktörer
knutna till screeningverksamheten har
tenderat att koncentrera diskussionen
till fråga 1, medan aktörer med inrikt-
ning mot epidemiologi eller folkhälsa
sett problemen mera från sina egna ut-
gångspunkter.

Svar på fråga 1
Svaret på fråga 1 har vi: Bröstcan-

cerdödligheten kan minskas med mam-
mografisk hälsoundersökning. De
svenska randomiserade studierna har
haft som primärt syfte att besvara den-
na fråga. Studierna har däremot primärt
inte haft som mål att besvara frågorna 2
och 3, men en betydande mängd data
har efter hand genererats som kan bilda
underlag även för bedömning av dessa
frågeställningar.

En balansgång mellan
för- och nackdelar
Ställningstagande till allmän hälso-

undersökning måste baseras på balan-
sen mellan för- och nackdelar. En
minskning av dödligheten, liksom möj-
ligheten att i större utsträckning göra
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Tabell I. Svenska studier av effekten av mammografisk hälsoundersökning

Start Ålders-
Antal kvinnor

år grupp Inbjudna Kontroller

Malmö [2] 1976 45–69 20 700 20 800
Kopparberg [3] 1977 40–74 38 500 18 500
Östergötland [3] 1977 40–74 38 400 37 200
Stockholm [4] 1981 40–65 38 500 20 700
Göteborg [5] 1982 40–60 20 700 28 800

Totalt 156 800 126 000



konservativ kirurgi, skall vägas mot de
kostnader och problem som hälsoun-
dersökningen genererar. 

Figur 3 visar mammografi av en
kvinna som genomgick hälsoundersök-
ning, varvid en liten misstänkt föränd-
ring upptäcktes. Finnålspunktion visa-
de celler med viss atypi, varför kirur-
gisk biopsi företogs. Förändringen vi-
sade sig vara helt benign och represen-
tera duktektasier. 

Tre år senare återkom patienten (Fi-
gur 3b), som då hade känt en knuta i om-
rådet för den tidigare operationen. För-
ändringens utseende gjorde att malig-
nitet ej kunde uteslutas, även om man
misstänkte att det kunde röra sig om
postoperativa förändringar med fett-
vävsnekros. Finnålspunktion visade
åter vissa atypier, varför förändringen
exciderades. PAD-utlåtandet blev post-
operativa förändringar med fettvävsne-
kros. 

Detta är således ett exempel på ett
falskt positivt screeningutfall, där kvin-
nan åsamkats onödig oro och lidande
genom hälsoundersökningen. 

Proportionen
återkallade 
Proportionen återkallade för kom-

pletterande utredning (falskt positiva)
är numera ca 3 procent. Flertalet av des-

sa genomgår endast en mindre, kom-
pletterande mammografisk utredning,
varefter vederbörande kan ges lugnande
besked och återgå till hälsoundersök-
ningsprogrammet.

Av de patienter som går vidare till
operation i de svenska hälsoundersök-
ningsprogrammen visar sig i regel tre av
fyra ha bröstcancer, vilket i internatio-

nell jämförelse är ett mycket bra resul-
tat.

Exempel
på intervallcancer
Figur 4 visar en kvinna som genom-

gick ett flertal hälsoundersökningar
utan att något anmärkningsvärt upp-
täcktes. Cirka tre månader efter den se-
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Figur 1a. Mammografibild av vänster
bröst. Vid pilen ses en 5 mm stor
cancermisstänkt förändring. 

Figur 1b. Mammografi tre år senare, då patienten känt en knuta
i bröstet. På platsen för den tidigare misstänkta förändringen 
ses en 2,5 cm stor strålig förtätning, typisk för cancer.
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Figur 2. Relativ risk för död i bröstcancer i inbjuden grupp jämfört med
kontrollgrupp (95-procentigt konfidensintervall) i de svenska randomiserade
studierna. Uppföljning till och med 1989.
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naste hälsoundersökningen upptäckte
hon en knuta i sitt högra bröst (Figur
4b), vilken visade sig vara en snabbväx-
ande bröstcancer. Inte ens retrospektivt
kunde några tecken på cancer vid den
föregående hälsoundersökningen iakt-
tas. 

Detta är ett exempel på en s k inter-
vallcancer, och inte heller denna kvinna
hade någon nytta av hälsoundersök-
ningen. Flertalet intervallcancrar är av
denna karaktär, dvs de kan inte avslöjas
med den teknik vi nu har och med de
undersökningsintervall som anses rim-
liga. 

Frekvensen intervallcancer är i regel
under 0,5 per 1 000 hälsoundersökta un-
der de första tolv månaderna efter häl-
soundersökningen. Detta kan jämföras
med antalet upptäckta bröstcancrar vid
hälsoundersökningen som är 3–4 per
1 000 (4–10 i första screeningomgång-
en), med viss variation beroende på
framför allt undersökningsintervall och
åldersfördelning.

Sannolikt
överbehandlas många
Vid hälsoundersökning upptäcks en

del långsamväxande tumörer och för-
stadier till invasiv cancer, sk »length
biased sampling». Detta gäller framför
allt duktal cancer in situ, men även högt
differentierade invasiva tubulära can-
cerformer. Från obduktionsstudier och
andra data vet man att en del av cancer
in situ aldrig utvecklas till klinisk can-
cer [8]. Exakt hur stor denna proportion
av kliniskt insignifikant cancer är vet
man ej. Möjligheterna att differentiera
mellan olika typer av duktal in situ-can-
cer ökar, men för närvarande överbe-
handlas med stor sannolikhet många
patienter med cancer in situ. Denna tu-
mörform utgör i regel 10–20 procent av
all cancer upptäckt vid hälsoundersök-
ning.

Risken för strålinducerad cancer är
närmast hypotetisk med de låga stråldo-
ser som mammografi ger och i ålders-
gruppen över 50 år. Risken med strål-
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Figur 3a. Mammografi av
höger bröst visar misstänkt
förtätning (pil).

Figur 3b. Mammografi tagen tre år
senare. I området för den tidigare
förändringen ses en strålig
förtätning samt förkalkningar.



ning är dock åldersberoende och de
flesta experter anser att man ej helt kan
bortse ifrån den hos patienter under 50
år [9]. 

Skatta relationen
skada–nytta
Man kan försöka skatta relationen

skada–nytta av mammografisk hälso-
undersökning. Av Tabell II framgår po-
sitiva och negativa effekter hos kvinnor
som var under 50 år när de gick in i häl-
soundersökningsprogrammet i Malmö
[7]. Effekterna är uttryckta per 100000
kvinnoår (om 10000 kvinnor inbjuds
erhålls efter tio år ca 100000 observe-
rade kvinnoår). I Malmöstudien har un-
dersökningsintervallet varit ca 20 må-
nader, vilket innebär ungefär sex
screeningomgångar under tio år. Delta-
gandet varierade mellan 75 och 80 pro-
cent.

Antalet falskt positiva (1 260 fall)
hänför sig således till cirka sex screen-
ingomgångar. Flertalet kunde klaras ut
med några extra mammografibilder,
varefter kvinnan kunde få lugnande be-
sked och återgå till screeningprogram-
met. Endast 56 kvinnor per 100000
kvinnoår behövde genomgå kirurgisk
biopsi för att visa att förändringen var
benign.

En kliniskt insignifikant cancer defi-
nierades som en cancer som aldrig skul-
le ha diagnostiserats om inte hälsoun-
dersökningen hade företagits. Som
ovan nämnts är det känt att en viss del
av duktal cancer in situ inte utvecklas
till invasiv, klinisk sjukdom. Det är ock-
så känt att högt differentierad tubulär
cancer vanligen är en långsamväxande
tumör med utomordentligt god pro-
gnos. 

I Malmöstudien antogs att 50 pro-
cent av dessa cancertyper ej skulle ha
utvecklats till klinisk cancer i frånvaro
av hälsoundersökning. 

Av Tabell II framgår att ett fall av kli-
niskt insignifikant cancer kan ha upp-
täckts och behandlats per två räddade
liv. Vidare framgår att 63 kvinnor mås-
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Figur 4a (överst).
Mammografi av höger bröst visar inga

tecken på malignitet.

Figur 4b.
Mammografi tre månader senare visar 

en 2,5 cm stor förtätning som
representerade en lågt differentierad

bröstcancer. Metastaser i två
axillymfkörtlar.
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te återkallas och utredas för varje kvin-
na som räddades till livet. Ett strålindu-
cerat dödsfall kan ha förekommit, men
denna siffra är hypotetisk. Det bör påpe-
kas att ca 2 000 mammografiundersök-
ningar utfördes per räddat kvinnoliv.

Dessa data är hämtade från Malmö-
studien, men praktiskt taget identiska
resultat föreligger i Göteborgsstudien.
Det bör också påpekas att dessa är de
enda studier i världen som påvisat en
statistiskt signifikant sänkning av bröst-
cancerdödligheten i åldersgruppen un-
der 50 år. 

Förhållandet mellan för- och nack-
delar är gynnsammare när det gäller ål-
dersgruppen 50–70 år beroende på
högre bröstcancerincidens och bröst-
cancermortalitet, högre mammografisk
sensitivitet och specificitet och troligen
negligerbar strålrisk. 

Vad kostar det?
Hälsoundersökningen orsakar natur-

ligtvis också en kostnad i kronor och
ören. Beräkningar i Sverige och utom-
lands har delvis givit mycket olika re-
sultat, men kostnaden i Sverige rör sig
om ca 50 000 kronor per vunnet lev-
nadsår för kvinnor som var mellan 50
och 70 år när de påbörjade hälsounder-
sökningarna [S Håkansson, pers medd,
1998]. För yngre kvinnor är kostnaden
högre. 

Från kostnadssynpunkt är mammo-
grafisk hälsoundersökning väl jämför-
bar med många andra medicinska åtgär-
der, t ex bypasskirurgi för kranskärls-
sjukdom och njurtransplantation. Kost-
naden är också gynnsam jämfört med
t ex hälsoundersökning riktad mot cer-
vixcancer.

Folkhälsoperspektivet
Från folkhälsosynpunkt inställer sig

ett antal frågor: Hur stort är bröstcan-
cerproblemet? Vad betyder mammo-
grafisk hälsoundersökning för kvinnors
hälsa? Kan de resurser som tas i anspråk
för mammografisk hälsoundersökning
bättre användas för andra åtgärder som

har större effekt på kvinnors hälsa, t ex
rökavvänjning?

Det sägs ofta att bröstcancer är den
vanligaste cancern och att den drabbar
ungefär var tionde kvinna. Detta är i och
för sig korrekt, men mindre relevant ef-
tersom screening inte kan förhindra
uppkomsten av bröstcancer. Relevant är
däremot dödligheten i bröstcancer. I
grova tal är incidensen i åldersgruppen
40–70 år något mer än två nya fall per
1 000 kvinnor och år, medan dödlighe-
ten i bröstcancer är mindre än ett fall per
1 000 kvinnor och år. 

Det framhålls också ofta att bröst-
cancer är den vanligaste dödsorsaken
hos medelålders kvinnor. Detta är ock-
så i princip riktigt (gäller dock ej Mal-
mö), men i absoluta tal är risken ca 4 per
10 000 och år (Tabell III), vilket låter
mindre skrämmande. Ett annat sätt att
uttrycka saken är följande: den kumule-
rade risken för en frisk 45-årig kvinna
att avlida i bröstcancer är ca 0,2 procent
upp till 60 års ålder och 2,3 procent upp
till 80 års ålder.

Död i bröstcancer måste också stäl-
las i relation till andra dödsorsaker.
Tabell III visar att hos medelålders
kvinnor är lungcancer och s k våldsam
död nästan lika vanliga dödsorsaker
som bröstcancer. Död i lungcancer är
klart ökande. Redan i denna ålder är
död i cirkulationsorganens sjukdomar
vanligare än bröstcancerdöd. Tabell IV
visar dödstal för några dödsorsaker i

de svenska randomiserade studierna
[10].

När det gäller bröstcancerdöd bör
man komma ihåg att kvinnor med bröst-
cancerdiagnos före inträde i studierna
har uteslutits ur denna analys, vilket ger
en något lägre siffra för bröstcancerdöd
än i en normalpopulation. Det kan påpe-
kas att kvinnorna i princip var mellan 40
och 74 år vid inträde i studierna, och att
data är baserade på perioden 1976–
1989. 

Tabellen ger en uppfattning om
bröstcancermortaliteten i relation till
några andra dödsorsaker och i relation
till totalmortaliteten.

Detta perspektiv ger en annan bild av
bröstcancerns betydelse för kvinnors
hälsa än om man t ex framhåller att 25
procent av all cancer hos kvinnor utgörs
av bröstcancer.

Relativ och absolut 
r iskreduktion
Det har visat sig att sättet att presen-

tera resultatet från randomiserade studi-
er har betydelse för hur effekten uppfat-
tas. Effekten anges ofta som relativ
riskreduktion. Det är svårt för den som
inte är insatt i denna typ av effektmått
att omedelbart förstå vad en relativ risk-
reduktion innebär. Det har visats, bl a i
en studie från England, att effekten ut-
tryckt som relativ riskreduktion uppfat-
tas som större än samma effekt uttryckt
som absolut riskreduktion eller överlev-
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Tabell II. Uppskattning av skada–nytta i Malmöstudien. Avser kvinnor som var 45–50 år vid in-
träde i studien, per 100 000 kvinnoår.

Positiva effekter Antal Negativa effekter Antal

Räddade liv 20 Återkallade för utredning 1 260
(falskt positiva)

Förebyggande av 20
metastatisk sjukdom Kirurgisk biopsi för benign 56

förändring

Bröstbevarande kirurgi 36 Upptäckt och behandling 10
av kliniskt insignifikant cancer

Strålinducerad bröstcancer 
(dödsfall) 1



nad [11]. Detta sätt att ange effekten kan
alltså vara direkt missledande. Avgö-
rande för bedömningen av en effekt är
också att känna till bakgrundsrisken,
dvs risken i befolkningen (kontroll-
gruppen). 

Tabell V ger ett teoretiskt exempel
på tre studier som alla visar en 40-pro-
centig riskreduktion. I den första studi-
en är bakgrundsrisken mycket låg, en-
dast fem dödsfall per 100 000 kvinno-
år. 

En reduktion med två dödsfall till
följd av en viss intervention ger en 40-
procentig relativ riskreduktion. Detta
gäller även studie 3 med en bakgrunds-
dödlighet på 500, vilken genom en viss
intervention minskas med 200 dödsfall.
Detta är också en 40-procentig relativ
reduktion av dödligheten. 

Studie 2 representerar ett mellanting
och motsvarar närmast den situation
man har vid mammografisk hälsoun-
dersökning. Effekten av en åtgärd som
motsvarar studie 1 kan vara utan prak-
tisk betydelse i ett folhälsoperspektiv,
medan interventionen i studie 3 kan
vara mycket effektiv även om den rela-
tiva riskreduktionen alltså är densam-
ma.

För att ytterligare illustrera hur pre-
sentationen av resultat kan påverka
uppfattningen om effekten presenteras
data från Malmöstudien rörande kvin-
nor som var mellan 45 och 50 år vid in-
träde i studien [7]. Som framgår av Ta-
bell VI hade vid observationstidens slut
57 kvinnor avlidit i bröstcancer i den in-
bjudna gruppen, 78 hade avlidit i kon-
trollgruppen, motsvarande en relativ
risk på 0,64 (95-procentigt konfidensin-
tervall 0,45–0,89). 

Tabell VII visar resultatet uttryckt i
olika effektmått. Den relativa riskre-
duktionen 36 procent är – uttryckt i ab-
soluta tal – 0,22 procent.  Effekten kan
också uttryckas som bröstcanceröver-
levnad: 99,36 procent i kontrollgruppen
respektive 99,58 procent i den inbjudna
gruppen. Ytterligare ett sätt att uttrycka
effekten är genom det antal mammogra-
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Tabell III. Dödlighet bland medelålders kvinnor i Sverige 1995 per 10 000 (totaldödlighet samt
några utvalda dödsorsaker).

Ålder

45–49 50–54 55–59

Bröstcancer 2,9 4,3 5,0

Lungcancer 1,7 2,7 4,1

Cirkulationsorganens sjukdomar 2,9 4,4 8,1

Trauma inklusive självmord och
förgiftning (E-serien) 2,3 3,1 2,6

Alla orsaker 18,1 29,2 43,0

Tabell IV. Dödstal för några dödsorsaker i de svenska randomiserade studierna. IG = inbjuden
grupp; KG = kontrollgrupp. Per 100 000 kvinnoår.

Inbjuden grupp Kontrollgrupp

Maligna sjukdomar 343 337
därav bröstcancer 29 36

Cirkulationsorganens sjukdomar 519 479
därav ischemisk hjärtsjukdom 291 269

Trauma inklusive självmord och förgiftning 51 52

Alla orsaker 1 098 1 045

Tabell V. Absolut och relativ riskreduktion i 3 hypotetiska studier. Dödsfall per 100 000 kvinno-
år.

Kontroll- Interventions- Förhindrade Relativ risk-
grupp grupp dödsfall reduktion procent

Studie 1 5 3 2 40
Studie 2 50 30 20 40
Studie 3 500 300 200 40

Tabell VI. Malmöstudien. Kvinnor 45–49 år gamla vid studiens början.

Avlidna av Bröstcancer-
Antal bröstcancer, dödlighet/100 000 Relativ
kvinnor procent personår risk

Inbjuden 13 528 57  (0,42) 34,4 0,64
grupp

Kontroll- 12 242 78  (0,64) 54,2
grupp
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fier som utfördes per räddat liv, nämli-
gen 2 000.

Washington-
konferensen
I januari 1997 anordnade The Na-

tional Cancer Institute en konsensus-
konferens för att gå igenom kunskaps-
läget när det gäller hälsoundersökning
av 40–50-åriga kvinnor. De svenska
studierna presenterades tillsammans
med data från andra håll.

Konsensuspanelens slutsats blev att
data för närvarande ej motiverar en all-
män rekommendation om screening av
denna åldersgrupp. Man föreslog att in-
formation om för- och nackdelar skulle
göras tillgänglig för kvinnor, som där-
efter själva skulle avgöra om man vill
delta eller ej.

Detta ställningstagande resulterade i
vad som närmast kan betecknas som tu-
mult, och redaktören för Journal of the
National Cancer Institute, Barry Kra-
mer, beskrev tillställningen som »like
no scientific meeting I’d ever seen be-
fore»[12]. Efter politiska påtryckningar
från högsta nivå tvingades NCI de-
savouera konsensuspanelens konklu-
sioner och rekommenderade allmän
hälsoundersökning även för kvinnor
mellan 40 och 50 år.

Detta illustrerar både sprängkraften i
frågan och att vad som helst kan hända
när medicinska data kommer in i ett po-
litiskt kraftfält.

En komplex fråga
Få medicinska åtgärder är lika väl-

dokumenterade som mammografisk

hälsoundersökning, och få medicinska
interventioner har blivit föremål för en
så hetsig debatt. Detta beror på att pro-
blemet är mångfasetterat. Begränsas
perspektivet till en fråga om bröstcan-
cermortalitet är problemet enkelt: alla
kan ställa sig bakom en intervention
som minskar bröstcancerdödligheten.
Denna har emellertid ett pris, inte
främst i pengar utan i oönskade effekter.
När dessa läggs i den motsatta vågskå-
len blir problemet svårare. Om perspek-
tivet vidgas ytterligare till en diskussion
där mammografisk hälsoundersökning
vägs mot andra medicinska åtgärder
och patientgrupper blir situationen än
mer komplex. 

Mammografi
kan rekommenderas
Vid en samlad bedömning anser de

allra flesta att mammografiundersök-
ning av kvinnor mellan 50 och 70 år  kan
rekommenderas, många anser också att
detta bör gälla även kvinnor mellan 40
och 50 år. Med den relativa resursbrist
som sjukvården hamnat i är det viktigt
med en sansad debatt utan emotionella
övertoner och högljudda särintressen.
Annars kan vi hamna i den situation
som Samuel Thier beskrev på följande
sätt: 

»When controversy descends from
the intellectual to the emotional plane,
participants become more the advo-
cates of belief than the seekers of truth»
[13]. 

Mammografisk hälsoundersökning
är en beprövad metod som kan stå på
egna ben.
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Tabell VII. Malmö-studien. Effektmått.

Relativ riskreduktion 36 procent

Absolut riskreduktion 0,22 procent  (0,64–0,42)

»Event free patients»,
överlevnad

Inbjuden grupp 99,58 procent  (1,0–0,0042 x 100)
Kontrollgrupp 99,36 procent  (1,0–0,0064 x 100)

Antal mammografier per räddat liv 2 000


