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symtomintensiteten var signifikant
minskad (P=0,007) [3]. Inga skillnader
sågs mellan placebo och zanamivir vad
gällde biverkningar. 

För mig är dessa resultat tillräckliga
för att ge rådet att försöka med zanami-
vir i utvalda fall.

Problemet, som jag tror till del för-

klarar oenigheten, är att det vid registre-
ringen av ett nytt läkemedel finns be-
gränsad publicerad dokumentation, ef-
tersom det finns en stark önskan att så
snabbt som möjligt få ut nya preparat.

Det är ju också så att de registreran-
de myndigheterna bedömer fabrikan-
tens dokumentation, som alltid är myc-

ket mera detaljerad än publicerade arti-
klar.

Slutligen tror jag Liedhom och
Björck Linné vet att tidskrifter av typ
Lancet, New England Journal of Medi-
cine och JAMA har mycket kraftiga be-
gränsningar av artiklars längd, vilket
ofta omöjliggör förmedling av detaljin-
formation.

Jag är fullt medvetan om att ett all-
mänt bruk av zanamivir skulle ge oac-
ceptabla konsekvenser för sjukvården
och har heller inte förespråkat detta.
Däremot tror jag även »högriskpatien-
ter» kan använda en inhalationsutrust-
ning som Diskhaler – det har ju gått vid
astmabehandling.
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professor,
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Universitetssjukhuset Lund
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Tyvärr har debatten i Läkartidningen
inte lett fram till något svar på frågan
om mammografiscreeningen är effek-
tiv, till skillnad från om den har en effekt
[1-3]. Enligt en sammanställning av de
fem svenska kontrollerade studierna
hade mammografiscreening, tolv år ef-
ter det att man erbjudit screening, mins-
kat dödligheten av bröstcancer med

Relenza har för närvarande en be-
gränsad plats i terapin. Den viktigaste
åtgärden inför den väntade årliga in-
fluensaepidemin är, som tidigare, vac-
cinering av medicinska riskgrupper.
Så sammanfattar Läkemedelsverket
nya rekommendationer om profylax
och behandling av influensa. Råden
har utarbetats efter ett möte mellan
Läkemedelsverket och Referensgrup-
pen för antiviral terapi (TAV) i sep-
tember 1999.

De finns på Läkemedelsverkets
hemsida:www.mpa.seoch inom kort
på Referensgruppen för antiviral tera-
pis hemsida: www.rav.nu

Under senhösten/vintern inträffar
varje år en influensaepidemi som le-
der till följdsjukdomar och ett antal
dödsfall, framför allt i vissa riskgrup-
per: personer över 65 år och personer
med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.
Den viktigaste åtgärden för att minska
de medicinska konsekvenserna av in-
fluensa är vaccinering av riskgrupper-
na, understryker Läkemedelsverket.

I februari 1999 godkändes ett nytt
läkemedel mot influensa, Relenza,
som ges som inhalation. För att ha ef-
fekt måste behandlingen påbörjas så
snart som möjligt och senast inom 48
timmar efter insjuknandet. Effektivi-
teten av läkemedlet har framför allt ut-
värderats i kliniska studier på för öv-
rigt friska vuxna patienter i åldern
12–65 år. Behandling med Relenza
har i denna grupp visats förkorta sjuk-
domstiden med i genomsnitt 1,5 dagar
hos individer med laboratorieverifie-
rad influensa. Medlet har däremot
ingen effekt hos patienter med annan
luftvägsinfektion. I de medicinska

riskgrupperna är effektdokumenta-
tionen ännu begränsad, men data ty-
der på att sjukdomsförloppet förkor-
tas åtminstone lika mycket samt att
frekvensen av följdsjukdomar reduce-
ras.

Många utan influensa
riskerar att få medlet
Då det för närvarande saknas

snabbtest inom rutinsjukvården för att
påvisa influensa måste diagnosen stäl-
las utifrån de kliniska symtomen hos
patienten samt kunskap om det aktu-
ella influensaläget. I de stora kliniska
studierna, som utfördes under pågåen-
de influensaepidemi, var den diagnos-
tiska träffsäkerheten 60–70 procent,
vilket innebar att många patienter med
annan luftvägsinfektion kom att be-
handlas. Den genomsnittliga minsk-
ningen av sjukdomstiden blev därför
bara cirka ett dygn i hela den behand-
lade populationen.

Då behandlingsvinsten av Relenza
hos i övrigt friska personer är begrän-
sad och då risken för komplikationer
av sjukdomen är mycket låg bedöms
den medicinska nyttan vara liten, var-
för antiviral behandling inte förordas
generellt. Symtomlindrande behand-
ling med febernedsättande och andra
symtomlindrande medel rekommen-
deras i första hand. Vid svår influensa
med hög feber och påverkat allmän-
tillstånd bör dock antiviral terapi över-
vägas i denna grupp. För de medicins-
ka riskgrupperna bedöms den medi-
cinska nyttan vara större, varför anti-
viral behandling med Relenza kan re-
kommenderas, konkluderar Läkeme-
delsverket.

Läkemedelsverket:

Begränsad plats för Relenza

Är mammografi-
screening effektiv?



23,5 procent (från 5,1 per 1000 utan
screening till 3,9 per 1000 med screen-
ing [1]. Socialstyrelsen redovisade att
tioårsöverlevnaden för svenska kvinnor
med bröstcancer i den relevanta ålders-
gruppen för mammografiscreening
(50–69 år) i genomsnitt var 63 procent
[4]. Dock var överlevnaden i Gävleborg
län endast 64 procent. En procentenhet
över det nationella genomsnittet, trots
att man har erbjudit mammografiscree-
ning sedan 1969. Dessutom var över-
levnaden 4 procentenheter högre i Ble-
kinge län (68 procent), där man inte
hade infört rutinmässig screening. 

Jämtlands län hade det sämsta över-
levnadsresultatet (52 procent) och
Stockholms län det bästa (70 procent).
Jag skulle önska att man i Sverige rea-
gerade på denna stora skillnad. Social-
styrelsen och svenska onkologer borde
granska den redovisade överlev-
nadskillnaden  mellan länen noggrant
och också bland andra faktorer än
screeningen söka orsaker till skillna-
den, tex regionala skillnader i vänteti-
der till behandling, adjuvant behandling
och uppföljning av patienterna. Det
borde öka möjligheterna till insatser för
att uppnå regionala framsteg.

Rökassocierad sjukdom svarade, un-
der 12 år efter screeningen, för över 5
procent av dödsfallen  bland kvinnorna
i screening- och kontrollgrupp och
bröstcancer endast för 0,3 procent (Ta-
bell I). Är det rätt prioritet att enbart sat-
sa på en metod som maximalt påverkar
3,0 procent av kvinnornas dödspanora-
ma (828 döda av bröstcancer av
27582)? Vore det bättre med en bred
screening för riskfaktorer för kardiovas-
kulär sjukdom såsom övervikt, rökning,
hypertoni och hög kolesterol? Kunde
rökavvänjning, tex med nikotinsubsti-

tution, vara bättre än mammografi-
screening till att minska totaldödlighe-
ten för kvinnor? Sådana alternativa häl-
sosatsningar rekommenderas i USA
[5]. Skall lärdomen från mammografi-
screening vara att tidigt sjukdomsupp-
spårande har högre prioritet än förebyg-
gande medicin?

Finn Edler von Eyben
med dr, seniorforskare,
Den Medicinske Forskningsenhed
Ringkøbing, Danmark
e-post: feve@post5.tele.dk
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Kommentar:

Svårt prioritera en 
av två kostnadseffektiva metoder
Finn Edler von Eyben ifrågasätter

inte att mammografiscreening vid kont-
rollerade försök har minskat dödlighe-

Tabell I. Tolvårsdödligheten i de fem svenska mammografistudierna. Procent räknat på totala
antalet  kvinnor i de två grupperna. Uppgifterna i i referens 2 divergerar  från data i referens 1. 

Antal döda Relativ risk 
(inom parentes procent) (okorrigerad)

i screeningsgruppen i kontrollgruppen
Kardiovaskulär sjukdom 7 422 (4,7) 5 367 (4,3) 1,11
Respiratorisk sjukdom 845 (0,54) 637 (0,51) 1,07
Respiratorisk cancer 512 (0,33) 391 (0,31) 1,05
Rökassocierad sjukdom 8 779 (5,60) 6 395 (5,08) 1,10
Bröstcancer 419 (0,27) 409 (0,32) 0,82
Totaldödligheten 15 695 (10,0) 11 887 (9,4) 1,06

ten i bröstcancer utan vill snarare ha en
diskussion om varför överlevnaden i
bröstcancer varierar kraftigt mellan oli-
ka landsting, tex varför Jämtland har de
sämsta och Stockholm de bästa över-
levnadssiffrorna eller varför Gävleborg
ligger ungefär på riksgenomsnittet.
Detta är naturligtvis en relevant och in-
tressant fråga som närmare bör analyse-
ras.

Socialstyrelsen har initierat en stu-
die om dödlighetstrender i bröstcancer
i olika delar av Sverige. Studien är snart
avslutad och kommer att skickas in för
sedvanlig referentbedömning. Resul-
taten ger stöd för våra tidigare ställ-
ningstaganden. Att tolka dödlighets-
trender är dock inte lätt på grund av att
sådana studier kräver lång uppföljning
och att en mängd andra faktorer i lands-
tingen kan påverka resultaten. Det är
enbart från randomiserade försök som
det är möjligt att entydigt veta om ef-
fekterna beror på mammografiscree-
ning eller på andra förhållanden, tex
skillnader i behandlingspraxis.

För att komplettera dödlighetsanaly-
sen planerar Socialstyrelsen även att
försöka få in uppgifter om stadieindel-
ning, deltagarfrekvens etc i landsting-
en. Detta kan ge en bättre vägledning
om hur landstingen hittills lyckats med
mammografiscreeningen.

Finn Edler von Eyber tar även upp
frågan om förebyggande insatser mot
rökning borde prioriteras istället för
mammogafiscreening. Vi anser att före-
byggande arbete mot rökning är en
mycket högprioriterad fråga. Man kan
emellertid inte plocka ut två av tusen-
tals metoder i hälso- och sjukvården
och säga att en skall prioriteras och den
andra inte. 

I detta fall kanske det är frågan om
både ock. Rökavvänjning har visat sig
vara en mycket kostnadseffektiv insats,
men även mammografiscreening har
visat sig vara kostnadseffektiv jämfört
med många andra metoder som dagli-
gen tillämpas i sjukvården.
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