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Måns Roséns og medarbejderes
artikel i detta nummer af Lä-
kartidningen om screening for

brystkræft er ikke opbygget som en vi-
denskabelig artikel med formål, meto-
deafsnit, resultater og konklusion. Ar-
tiklen minder mere om en usystematisk
oversigtsartikel. Det er vanskeligt at ud-
drage valid evidens fra sådanne kilder
[1]. 

Artiklen diskuterer værdien af bryst-
kræftscreening og gennemgår evidens
dels fra randomiserede studier, dels fra
nationale og regionale sammenligning-
er.

Evidens fra 
randomiserede studier
Det anføres, at den ideelle metode til

effektvurdering er randomiserede stu-
dier, hvor enkeltindivider randomiseres
til interventions- respektive kontrol-
gruppen. Heri er vi enige. Men vi er
ikke enige i antallet af studier, som lever
op til dette krav, idet der i flere af de an-
førte studier ikke blev randomiseret på
individniveau [2]. 

Endvidere mislykkedes randomise-
ringen i de fleste studier i den forstand,
at kun studierne fra Malmö og Kanada
havde sammenlignelige interventions-
og kontrolgrupper [2].

Endelig er det uklart, hvor mange
kvinder, der deltog i forsøgene i Stock-
holm, Östergötland, Kopparberg og
New York, idet tallene er inkonsistente
i forskellige rapporter, hvilket også er
bekymrende for kvaliteten af forsøgene
[2].

Hvis man lægger vægt på, at rando-

miseringen er i orden og at studie-
populationen er entydigt fastlagt i samt-
lige videnskabelige rapporter, er der
kun to forsøg, som fuldt ud lever op til
kvalitetskravene, nemlig fra Malmö og
Kanada. Der var ikke nogen effekt af
mammografiscreening i disse studier
(RR, relativ risiko=1,04 for død af
brystkræft; 95 procent konfidensinter-
val 0,84–
1,27); for Malmö alene var RR=0,96
(0,68–1,35). De andre, mindre pålideli-
ge studier fandt en effekt på RR=0,75
(0,67–0,83), og der var signifikant for-
skel på de to estimater, hvilket er et
stærkt ad-
varselssignal  om,  at  der  er  noget 
galt i disse studier.

Hvis man stiller mindre skrappe krav
til kvaliteten af randomiseringen og
rapporteringen, viser en metaanalyse
af de svenske studier en signifikant
reduktion i brystkræftdødeligheden
(RR = 0,76) [3] på bekostning af en sig-
nifikant stigning i den samlede dødelig-
hed (RR=1,06; 95 procent konfidens-
interval 1,04–1,08) [2].

Dette svarer til, at for hver 1 000
kvinder, som screenes i tolv år, undgås
der et brystkræftdødsfald, mens det
samlede antal dødsfald øges med seks.
Samtidig fører screening til flere ind-
greb i den screenede gruppe [2].

Det er derfor tvivlsomt, om man på
basis af de hidtil gennemførte randomi-
serede studier kan konkludere, at bryst-
kræftscreening har en gavnlig effekt.

Anden evidens
Det anføres, at metodeproblemerne

bliver større, når man vil undersøge ef-
fekten af mammografi i geografiske
sammenligninger. Også heri er vi enige,
og desto vigtigere bliver det, at de sæd-
vanlige videnskabelige principper be-
nyttes. Der bør foreligge en protokol,
blandt andet for hvordan de geografiske
og tidsmæssige afgrænsninger skal fo-
retages og hvilke statistiske sammen-
ligninger, der skal gennemføres; og re-
sultaterne bør anføres
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systematisk og konsekvent og med kon-
fidensintervaller. Ingen af disse ting sy-
nes at kunne genfindes i artiklen.

Det anføres, at valget af geografisk
gruppering kan diskuteres. Vi er enige,
og finder det besynderligt at ti len,
blandt andet Stockholm, ikke nævnes i
opgørelsen; især i betragtning af at en af
forfatterne tidligere har rejst tvivl om
motiverne for valg af landsting [4], som
inkluderedes og ekskluderedes i Sjö-
nells og Ståhles analyse [5]. Denne ana-
lyse viste som bekendt ikke nogen ned-
gang i dødeligheden af brystkræft efter
screening var blevet indført i Sveri-
ge.

I afsnittet, hvor resultaterne sam-
menfattes, citeres kun et enkelt tal,
nemlig 30 procent, idet det anføres 
at: 

»I åldersgruppen 70–84 år ses ett
tydligt trendbrott omkring början av
1980-talet, då landsting som tidigt star-
tade med mammografiscreening har en
tydlig nedgång i dödlighet i bröstcancer
med ca 30 procent.» 

Det er uklart hvorfor netop dette tal
citeres. Eksempelvis falder dødelighe-
den i en anden af grupperne også med
30 procent, men inden der blev indført
screening. På den anden side skulle man
måske forvente et endnu mere markant
trendbrud for gruppen af landsting som
startede screening i midten af 1980-tal-
let, blot fem år forskudt, idet screening-
en her indførtes over en kortere årræk-
ke. 

At tidstrenden i denne gruppe er
jævnt faldende både før og efter indfø-
relse af screening nævnes ikke.

Det ville have været informativt, om
der havde været estimater for hver af de
tre grupper (tidlig, middel og sen
screening) for hvert femårsinterval med
konfidensintervaller og eventuelt grafer
for samtlige 25 len, i det mindste for den
ældste aldersgruppe. 

Det synes således muligt, at man
med andre grupperinger, et andet valg
af len, og fokus på andre aldersgrupper,
lige så vel kunne have konkluderet, at

introduktion af screening ikke har no-
gen synderlig inflydelse på udviklingen
i brystkræftdødelighed.

Konklusion
De anførte data giver ikke nogen so-

lid støtte til Måns Roséns og medarbej-
deres konklusion i artiklens overskrift
(Olsen och Gøtzsche kommenterar en
tidigare version av Roséns och medar-
betares artikel där rubriken löd: Färre
döda i bröstcancer i landsting som tidigt
införde screening – red:s anm). 

Man kan heller ikke bruge tiårsover-
levelsen for patienter med diagnostice-
ret brystkræft som evidens, som Social-
styrelsen tidligere har gjort [4], idet
man med screening finder mange små
og langsomtvoksende tumorer, hvorfor
en sådan sammenligning er behæftet
med betydelig bias til fordel for screen-
ing, »length» og »lead time bias».

Det bør nævnes, at det er blevet tilta-
gende klart for Cochrane-samarbejdet i
løbet af de seneste fem år, at ikke alle
rapporter om randomiserede studier er
lige valide. Kritiske, systematiske over-
sigter over behandlingseffekt må tage
hensyn til denne nye erkendelse, og
især bør kvaliteten af randomiseringen
inddrages i vurderingen [6, 7]. Vi har
derfor inviteret de forskere som er ho-
vedforfattere til mammografiforsøgene
til at bidrage til den Cochrane-oversigt
som er under udarbejdelse [8]. 

Samtidig vil man fra Statens Institut
for Medicinsk Teknologivurdering i
Danmark forsøge at skabe sig et syste-
matisk overblik over de observationelle
studier af problemstillingen. Målet er at
få skabt et så troværdigt billede som
muligt af fordele og ulemper ved mam-
mografiscreening.

*
Det Nordiske Cochrane Center har

fået støtte til en meta-analyse af mam-
mografiforsøgene fra Statens Institut
for Medicinsk Teknologivurdering.
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