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Rosén och medarbetare har i
Läkartidningen 4/00 redovisat
epidemiologiska data avseende
bröstcancer under 25 år [1],
synbarligen motiverade till det-
ta av vår, i Läkartidningen [2],
tidigare införda studie där vi
inte kunnat visa någon effekt av
mammografisk screening på
dödlighet i bröstcancer i lands-
ting som inte deltagit i den kli-
niska utprövningen av metoden. 

I sin artikel använder de epidemiolo-
giska data som är mycket snarlika våra
samt internationella data som en jämfö-
relse. Deras inlägg har dels vetenskap-
liga brister som måste tydliggöras, dels
drar de slutsatser som i några fall inte är
logiskt sammanhängande. 

Selektionen av landsting som ingår i
de olika grupperna motiveras bara del-
vis, och man skriver att inklusion av yt-
terligare landsting inte ändrar slutsat-
serna. Läsaren skulle känna sig mer
övertygad om alla landsting som kan in-
kluderas också blir inkluderade (vilket
gjordes i [2]).

Selektionsproblemet är mer svår-
artat vad gäller den internationella jäm-
förelsen. I denna analyseras dödlighe-
ten i ett åldersintervall (0–64 år) där
mammografiscreening inte har synbar
effekt i de svenska prövningslandsting-
en. Urvalet av länder motiveras ej. Ka-
nada och USA är exkluderade och se-
lektionen av de icke-mammograferan-
de länderna redovisas ej. 

Statistisk analys
Den viktigaste kritiken mot Rosén

och medarbetare är att de drar slutsatser

av sina epidemiologiska data utan att
genomföra en enda hypotesprövning.
De använder med andra ord subjektiv
okulärbesiktning av data för att dra slut-
satser. 

Med hänsyn till de relativt små ma-
terialen och den därmed sammanhäng-
ande stora variationen över tiden är det-
ta helt oacceptabelt. Bristen på statistisk
analys tvingar oss att använda samma
metod (subjektiv okulärbesiktning) vid
bedömningen av deras studie.

Tolkning av data och slutsatser
Tolkningen av redovisade data och

den aktuella forskningssituationen är
delvis felaktig. Man skriver t ex att »det
tar lång tid innan man kan avläsa effek-
ter av screening» bl a med motivering-
en att 10-årsöverlevnaden är 70 pro-
cent. 

Faktum är att överlevnaden i sam-
manhanget, intressant nog, är irrelevant
eftersom man i ett avgränsat ålders-
intervall mycket väl kan räkna ut vilken
effekt man har att vänta sig med ut-
gångspunkt i de utfästelser som gjorts
av Socialstyrelsen i skrifter riktade till
sjukvården och de svenska kvinnorna. 

Den 30-procentiga reduktion av
dödligheten i bröstcancer som där angi-
vits tolkas så att de som mammografi-
screenas och får diagnosen bröstcancer
har en 30 procents lägre mortalitet än
icke-mammografiscreenade (överdia-
gnostiken utgör här ingen felkälla, vil-
ket den är vid angivandet av 10-års-
överlevnad, som påverkas både av den
20-procentiga överdiagnostiken och ti-
digareläggningen av diagnosen, s k lead
time bias).

Tiden till screeningens effekter
Det är oklart varför Socialstyrelsen

valt att inte beräkna tiden till effekt av
screening, eftersom detta är en avgö-
rande faktor i diskussionen om mam-
mografiscreeningens effekter. 

Vi har gjort en sådan beräkning och
har funnit att det tar mindre än 10 år in-
nan man når 90 procent av maximal ef-
fekt inom åldersintervallet 50–78 år un-
der antagandet att screening sker vart-
annat år i åldersintervallet 50–69 år. In-

tressant nog stämmer denna bild väl
överens med den av Socialstyrelsen
analyserade svenska statistiken. 

Socialstyrelsen spekulerar utan att
kontrollera andra faktorer som t ex ta-
moxifenanvändningen. Mellan 1977
och 1992 ökande inleveranserna till
apoteken från cirka 1 miljon DDD till
cirka 6 miljoner DDD, men någon skill-
nad mellan prövningslandstingen och
övriga kunde inte ses [pers medd, do-
cent Örjan Ericsson, Huddinge sjuk-
husapotek, år 2000].

Slutsatser
Vi anser därför att följande slutsatser

är korrekta:
1. Mammografisk screening i de kli-

niska prövningarna hade en i popula-
tionsstatistiken synlig effekt (om den är
statistiskt signifikant har inte prövats).
Två orsaker till detta är möjliga, dels att
klinisk prövning av mammografisk
screening påverkar dödligheten, dels att
diagnosfrekvensen av död i bröstcancer
har påverkats av den kliniska prövning-
en.

Sjönell–Ståhle: 

Mammografiscreening 
i rutinsjukvård har inte visats ge effekt
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’’ Det hade varit en glädje
om det visat sig att vi haft
fel och att man faktiskt kan
reducera dödligheten i
bröstcancer med mammo-
grafisk screening. Statisti-
ken synes emellertid bara
tillåta att en enda slutsats
dras: att mammografi-
screening i rutinsjukvård
inte visats ha effekt.’’
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2. Mammografisk screening i de
landsting som inte deltog i de kliniska
prövningarna har inte, efter fullt till-
räckliga 10 år, haft någon synbar påver-
kan på dödligheten i bröstcancer. Den-
na slutsats kom vi tidigare fram till [2],
och är den enda möjliga slutsatsen av de
data som Rosén och medarbetare pre-
senterar, under förutsättning att samma
bedömningsgrunder appliceras på de
olika studiegrupperna.

3. Skillnaderna mellan prövnings-
landstingen och övriga landsting kan
inte spåras i någon synbar skillnad mel-
lan dem med avseende på tamoxifen-
användingen.

4. Den internationella jämförelsen
kan inte användas till någonting över-
huvudtaget på grund av selektionen av
länder och åldersintervall.

Diskussion
Den nu pågående mammografi-

debatten har pågått i ett år och inleddes
med en artikel som vi författat. Den kri-
tik som framförts mot oss har inte haft
något sakinnehåll, och den nu aktuella
artikeln stöder vår tidigare slutsats att
man för närvarande inte kan påvisa
någon nytta av mammografisk screen-
ing utanför de kliniska prövningarna. 

Vi vill i detta sammanhang framföra
att vi verkligen finner detta beklagligt.
Det hade varit en glädje om det visat sig
att vi haft fel och att man faktiskt kan re-
ducera dödligheten i bröstcancer med
mammografisk screening. Statistiken

synes emellertid bara tillåta att en enda
slutsats dras: att mammografiscreening
i rutinsjukvård inte visats ha effekt.

De kliniska prövningarna innehåller
inte en tillräckligt tillfredsställande
risk–nytta-analys, varför det idag helt
saknas vetenskaplig grund för att ut-
sätta samtliga svenska kvinnor för
mammografisk screening. 

Kommentar om debattklimatet 
Det aktuella debattklimatet måste

också kommenteras. Vi delgav Social-
styrelsen våra data för första gången i
augusti 1997. Trots detta har inte någon
inbjudan kommit oss till del för att dis-
kutera våra resultat. Förfarandet är be-
synnerligt och otillfredsställande. Vill
inte Socialstyrelsen föra en öppen dis-
kussion med oss i denna allvarliga frå-
ga? Vi har mycket mer att säga i frågan,
såväl för som emot användningen av
mammografiscreening och vi delar gär-
na med oss.

Allvarliga kvalitetsbrister
Det förtjänar påpekas att det senaste

årets granskning av svensk forskning
om hälsokontroller med mammografi
påvisat allvarliga kvalitetsbrister. Av
åtta publicerade arbeten [1-8] har alla
utom Malmöstudien underkänts vid
oberoende granskning [9-12]. 

Ger felaktiga signaler 
Detta faktum måste det svenska me-

dicinska samfundet ta på stort allvar,
och Socialstyrelsens fortsatta agerande

i den internationellt uppmärksammade
mammografifrågan måste baseras på
»evidence based medicine». 

Bortser man från Cochrane-institu-
tets granskningar ger Sverige signaler
till omvärlden att vi struntar i värderad
vetenskaplig dokumentation. En sådan
inställning riskerar att skada annan hög-
kvalitativ svensk klinisk forskning i den
globala konkurrensen om forsk-
ningsanslag.
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Mammografiscreeningens berättigande
är föremål för förnyad diskussion.
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Måns Rosén och medarbetare
svarar i nästa veckas nummer!


