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BATT DEBATT DEBATT DEBATT DEBATT D
perioden på 29 år har de tidiga länen
haft en nedgång i bröstcancerdödlighe-
ten på 27–39 procent. Mellangruppens
dödlighet har minskat med 19–27 pro-
cent, medan den sena gruppen har mins-
kat dödligheten med 6–14 procent. En
formell test av interaktionseffekter vi-
sar att skillnaderna mellan grupperna i
samtliga fall är höggradigt signifikanta.

Det står alltså klart att vi ser skillna-
der mellan länens utveckling av dödlig-
het i bröstcancer. De sena länen låg i
början av perioden lägst i dödlighet,
medan de idag har den högsta dödlighe-
ten. 

Län som inte deltog i försöken men
startade screening under den första de-
len av 1980-talet har haft en mycket po-
sitiv utveckling i förhållande till län
som startade sent.

Samverkande faktorer
Mammografiscreeningen samman-

faller med flera fenomen, t ex ökad in-
cidens, ett ökat intresse för att förbättra
vården för bröstcancerpatienterna, för-
ändringar av antalet mammografiun-
dersökningar som görs utanför screen-
ingens ram samt en ökad uppmärksam-
het bland kvinnor på detta hälso-
problem. Det senare är troligen till stor
del en effekt av screeningens lansering. 

Detta leder till kontinuerliga förbätt-
ringar som vi ser är starkare i screen-
ingområdena. Nya behandlingsmetoder
har också införts under perioden, men
preliminära data, som Lars Ståhle vän-
ligen gett oss, tyder på att försälj-
ningsökningen av Tamoxifen inte ver-
kar ha samband med införandet av
mammografi på ett sådant sätt att de
skillnader vi observerar skulle kunna
hänföras dit.

Resultaten är entydiga
Resultaten är entydiga och visar sta-

tistiskt signifikanta resultat mellan alla
tre grupperna i den förväntade riktning-
en, dvs ju tidigare landstingen startade
med screening desto mer minskade
dödlighetstrenden i bröstcancer. Sjönell
och Ståhle har därför fel i att vi inte kan
se effekter på dödligheten i andra län än
försökslänen. Skillnaderna är stora och
klart signifikanta.

Kritisk granskning är bra, men de ve-
tenskapliga bevisen för mammografins
effekter är betydligt mer underbyggda
än många av de metoder som dagligen
tillämpas i hälso- och sjukvården, t ex
assisterad befruktning (IVF), behand-
ling av ont i ryggen etc.

Låt oss ha en viss balans i såväl de-
batt som i vår kritiska granskning.•

Debatten om MedAnalys:

Laboratoriet analyserade
också annat än klinisk
Som laboratorieläkare har

jag haft ett särskilt intr esse av
att följa diskussionen kring
MedAnalys. Tyvärr har denna
diskussion i stor utsträckning
blandat ihop den juridiska pro-
cessen med frågan om att labo-
ratoriet tr ots allt sköttes oskick-
ligt. 

Socialstyrelsen må ha misslyckats
med att bevisa att brott begåtts och med
att dra in Lennart Ransnäs’ legitima-
tion, men Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd har ju faktiskt framfört
sådan kritik som motiverar disciplin-
ansvar även om man inte ville gå så
långt som att dra in legitimationen.

Om man nu i denna diskussion läg-
ger åt sidan den i och för sig viktiga ju-
ridiska processen, så torde den avgö-
rande frågan för laboratoriets använda-
re vara laboratoriets medicinska profes-
sionalism och förmåga att utföra analy-
ser av hög kvalitet till ett rimligt pris. 

Upphandlingen i Stockholms läns
landsting, då det begav sig, sköttes utan
att nödvändiga oberoende professionel-
la experter anlitades från andra ämnes-
områden än kemi och såvitt jag vet utan
att man besökte laboratoriet. Ett lågt
bud borde ha väckt någon form av miss-
tänksamhet.

I ett inlägg i Svenska Dagbladet ny-
ligen får man intrycket att MedAnlys’
långtgående datorisering kunde förkla-
ra de lägre kostnaderna. I själva verket
var det så att alla laboratorier vid denna
tid var väl datoriserade. De låga kostna-
derna för Medanalys kunde alltså knap-
past till någon större del förklaras av
skillnader i datorisering. 

Förbisett viktig punkt
Enligt min mening har en punkt för-

bisetts i den hittillsvarande diskussio-
nen, nämligen den att MedAnalys be-
drev verksamhet inom flera medicinska
specialiteter och inte bara inom den me-
dicinska specialitet som Lennart Rans-
näs själv representerade, dvs klinisk
kemi. På laboratoriet utfördes också mi-
krobiologiska analyser, immunologiska
analyser m m i relativt stor omfattning. 

Samarbete saknades
Såvitt jag förstår saknades ett regel-

bundet, dagligt, deltagande av medi-
cinska läkarspecialister inom dessa
andra områden (tex klinisk bakteriolo-
gi, klinisk virologi, klinisk immunolo-
gi). Det blev kanske billigare så. Kritik
hördes också om hur svårt det var för
laboratoriets kunder att få telefonkon-
takt med en ansvarig specialist, om det
nu fanns någon. 

Hur kunde detta accepteras?
Man kan sedan fråga sig hur våra

svenska myndigheter kunde acceptera
detta. Uppenbarligen saknades i Sveri-
ge ett tydligt regelverk kring den kom-
petens som erfordras för bedrivande av
medicinsk laboratorieverksamhet.

MedAnalys’ problem, om vars ex-
istens de flesta tycks ha varit ense, kan
inte förklaras genom allehanda konspi-
ratoriska teorier såsom förtal och av-
siktligt felaktigt ifyllda remisser. Felak-
tiga remisser är naturligtvis inte avsikt-
liga och drabbar för övrigt alla labora-
torier, något som dessa måste vara be-
redda att hantera till vardags. 

Rimligtvis berodde problemen på
själva organisationen. Man saknade till-
räcklig kompetens och man lovade mer
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överläkare och specialist i klinisk
bakteriologi, avdelningen för kli-
nisk mikrobiologi, Karolinska labo-
ratoriet, Karolinska sjukhuset.
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des ett regelbundet, dagligt,
deltagande av medicinska
läkarspecialister inom des-
sa andra områden (tex
klinisk bakteriologi, klinisk
virologi, klinisk immuno-
logi). Det blev kanske billi-
gare så. ’’


