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Den allmänna hälsoundersök-
ningen för tidigdiagnostik av
bröstcancer har debatterats i Lä-

kartidningen, bl a i nr 8/99 och senast i
nr 7/00 [1-4]. Debatten har också nått
internationella medier [5, 6]. Ämnet be-
rör en mycket stor verksamhet som om-
fattar flertalet kvinnor i Sverige.

Höga krav på det 
vetenskapliga underlaget
Det finns en grundläggande skillnad

mellan sedvanlig sjukvård, där en pa-
tient på grund av akut insjuknande,
sjukdomssymtom eller oro själv söker
upp sjukvården, och en allmän hälsoun-
dersökning. Samhället tog ett stort an-
svar när man beslöt kalla in friska kvin-
nor till en allmän hälsoundersökning
för tidigdiagnostik av bröstcancer, för
närvarande omkring en miljon kvinnor
varje år. Kraven på det vetenskapliga
underlaget för ett sådant beslut är fak-
tiskt annorlunda än i den sedvanliga
sjukvården, där vi kan tvingas fatta be-
slut på ofullständigt underlag. 

Höga krav måste därför ställas på de
för en sådan allmän hälsoundersökning
ytterst ansvariga, på deras vetenskapli-
ga kompetens och på öppenhet mot var-
je sakligt ifrågasättande av detaljerna i
uppläggningen, i uppföljningen av re-
sultaten eller av verksamheten i stort.

Formerna ifrågasatta
Lars Ståhle och Göran Sjönell är inte

de första som har ifrågasatt formerna
för uppföljning av resultaten. De har fått
sitt inlägg i den debatten publicerad i en
ansedd internationell tidskrift med väl
utvecklat referentsystem [5].

Cochrane-institutet är en internatio-
nell organisation med säte i flera länder,
bl a i Köpenhamn. Dess uppgift är att,
ibland i samarbete med WHO, kritiskt

granska den vetenskapliga basen för
inom medicinen tillämpade diagnostis-
ka och terapeutiska metoder, s k evi-
densbaserad medicin. I Sverige ligger
den uppgiften på en myndighet, Statens
beredning för medicinsk utvärdering
(SBU). Både Cochrane-institutet och
SBU har högt internationellt anseende;
den Cochrane-rapport som behandlade
mammografifrågan accepterades för
publicering i Lancet [6].

Förtjänar 
ett bättre bemötande
En rapport från det ansedda Coch-

rane-institutet kan ha brister, eventuellt
också felbedömningar. Men även om så
skulle vara fallet förtjänar rapporten ett
mer seriöst bemötande än de vändning-
ar och argument som framfördes i Lä-
kartidningen 7/00 [2]. 

Det verkar inte övertygande att be-
möta ett ifrågasättande av den egna
verksamheten med argument som att
Lancet publicerade »märkliga påståen-
den», att författarna av artikeln i Lancet
»i sin iver att föra en akademisk pole-
mik» inte har »läst och riktigt satt sig in
i frågan», att »de inte förstått problemen
med att använda dödsorsaksdata vid ut-
värdering av screeningprogram». Och,
kanske det mest allvarliga övertrampet,
att de som anför kritiska synpunkter
borde ha funderat över hur många för ti-
diga dödsfall som deras »felaktiga spe-
kulationer» kommer att orsaka genom
att kvinnor avstår från hälsoundersök-
ningar. 

Detta verkar vara ett försök att lägga
locket på en fri vetenskaplig debatt, inte
ett seriöst inlägg i debatten. Man bör
helst avstå från sådana osakliga argu-
ment, kanske särskilt när man skall föra
vår tillsynsmyndighets, Socialstyrel-
sens, talan. 

I den senaste artikeln [4] försöker
Måns Rosén och Magnus Stenbeck att
bemöta kritiken och få ett grepp om
kärnfrågan. Men att i samma artikel
jämföra kraven på en allmän hälsoun-
dersökning med behandlingen av pati-

enter som själva söker för »ont i ryg-
gen» vittnar om bristande insikter be-
träffande det vetenskapliga underlag
som krävs för att en statlig myndighet
skall ta ansvar för att friska kvinnor
skall kallas till en allmän undersökning
för tidigdiagnostik av en tumörsjuk-
dom.

Oberoende 
kontrollstation
Varken företrädare för Cochrane-in-

stitutet eller Ståhle–Sjönell, inte heller
tidigare kritiker, har föreslagit att den
svenska allmänna hälsoundersök-
ningen för tidigdiagnostik av bröstcan-
cer skall avbrytas. Det vore dock natur-
ligt att lägga in en oberoende kontroll-
station i ett så monumentalt projekt,
som berör nästan hälften av befolkning-
en i Sverige. Denna kontrollstation
skulle omfatta en förutsättningslös kri-
tisk utvärdering av den aktuella verk-
samheten gjord av helt oberoende fors-
kare valda helst utan medverkan av de
för verksamheten ansvariga.

Varje större institution med självakt-
ning inbjuder numera regelbundet en
grupp oberoende, oftast utländska, fors-
kare för att utvärdera, eventuellt kritise-
ra och ge råd om förbättringar av verk-
samheten. Ingenting hindrar att detta
sker även beträffande en så omfattande
riktad allmän hälsoundersökning som
mammografi. Så har också varit fallet
när Cancerfonden för ett antal år sedan
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på eget initiativ försökte genom-
föra en sådan utvärdering.

Jag var medlem av Socialsty-
relsens expertgrupp, sedan även
av Stockholms läns landstings
expertgrupp, som på basen av
då befintligt underlag rekom-
menderade att hälsounder-
sökningar med hjälp av
mammografi för tidigdia-
gnostik av bröstcancer
skulle startas. Vi framhöll
emellertid att resultaten
måste följas och utvärde-
ras regelbundet.

Okritiskt 
opinionstryck
Tyvärr gjorde ett

något okritiskt opi-
nionstryck, livligt
understött av några
eldsjälar som sva-
rade för de initiala studi-
erna, att den fortsatta utvecklingen
svepte över landet lite snabbare än pla-
nerat; ingen vågade ta upp frågan om en
regelbunden, oberoende utvärdering. 

Faktum är dock är att man under ti-
den insett att det faktiskt fanns brister i
randomiseringen i några av de studier
som låg till grund för beslutet att starta
mammografiscreening, vilket också
kunde påverka slutsatserna från den
första perioden av verksamheten. 

Dra lärdom 
av nya fakta
Det är heller inte orimligt att nya fak-

ta tillkommer under 14 års verksamhet.
Några exempel:

Sedan 1986, då principbeslut fatta-
des om allmän mammografiundersök-
ning i Sverige, har kvinnor lärt sig att
själva tidigare upptäcka sin bröstcancer
(liksom andra tumörer), vilket kan tän-
kas ha en viss effekt på utfallet av 
screeningen. Behandlingsmetoderna
har förbättrats; även de bröstcancerpati-
enter vi inte botar kan leva länge med
sin sjukdom. Adjuvantbehandlingen av

högriskpatienter har
utvecklats, vilket kan

påverka dödligheten.
Om man skulle besluta

om någon form av obe-
roende utvärdering, gär-

na under medverkan av
utländska experter, kunde

man överväga att samti-
digt be SBU analysera de

aktuella totalkostnaderna
för verksamheten. Jag kan

inte tänka mig att en sådan
förutsättningslös och allsidig

granskning skulle minska
kvinnornas vilja att hörsamma

de regelbundna kallelserna till
mammografiska undersökning-

ar, snarare tvärtom.
Vi har fortfarande inte ordent-

ligt kartlagt de psykosociala effek-
terna av screening för tidigdiagno-

stik av bröstcancer. Hur påverkas li-
vet för friska, helt obekymrade kvin-

nor när de inom ramen för en hälsoun-
dersökning behöver kallas för tätare

kontroller eller kanske opereras »i
onödan»? 

Väl underbyggd information gagnar
alltid utvecklingen.
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Vi har 
fortfarande inte
ordentligt kartlagt de 
psykosociala effekterna av 
screening för tidigdiagnostik 
av bröstcancer. Hur påverkas livet för
friska, helt obekymrade kvinnor när de
inom ramen för en hälsoundersökning
behöver kallas för tätare kontroller eller
kanske opereras »i onödan»? 


