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❙ ❙ Vår internationella forskargrupp har
undersökt långtidseffekten av allmän
hälsoundersökning med mammografi i
Kopparbergs (Dalarna) och Östergöt-
lands län, där mammografiscreening har
pågått sedan 1977 respektive 1978. Re-
sultaten publicerades i Lancet i april
2003. Studien omfattade 210 000 kvin-
nor i åldrarna 20–69 år. Statistiska be-
räkningar utfördes i åldersgrupperna
20–39, 40–49 och 40–69 år. Vi har ju-
sterat för olika potentiella felkällor, så-
som förändring i bröstcancerincidens,
»self selection bias« m m.

Syftet med studien var att utföra lång-
tidsjämförelse avseende bröstcancer-
dödlighet, all cancerdöd samt totaldöd-
lighet bland de kvinnor som fick bröst-
cancerdiagnosen i Kopparbergs och Ös-
tergötlands län 20 år före (1958–1977)
och 20 år efter (1978–1997) screen-
ingens införande. Data angående can-
cerincidens och dödsorsak erhölls från
cancer- och dödsorsaksregistren. Vi
kunde beräkna förändringen i bröstcan-
cerdödlighet bland de kvinnor som er-
höll respektive inte erhöll screening med
mammografi under screeningperioden,
tack vare prospektiv uppsamling av data
avseende upptäcktssättet (cancer upp-

täckt vid screening, i intervallet mellan
två screeningomgångar, bland de kvin-
nor som inte deltog m m). 

Resultaten visade 44 procent lägre
bröstcancerdödlighet bland de 40–69-
åriga kvinnor som deltog i screeningen
än bland dem som fick diagnosen före
screeningeran. Reduktionen bland de
40–69-åringar som inte deltog i screen-
ing under tiden 1978–1997 var 16 pro-
cent jämfört med tidsperioden 1958–
1977, vilket kan tillskrivas den kombi-
nerade effekten av förbättrade behand-
lingsmetoder, ökad medvetenhet hos
kvinnor och bättre tillgänglighet till
vård. Någon signifikant reduktion i
bröstcancermortalitet mellan de två tids-
perioderna kunde inte påvisas vare sig i
åldersgruppen 20–39 år eller bland kvin-
nor 40–49 år som inte genomgått mam-
mografisk hälsoundersökning. Däremot
konstaterades en högt signifikant morta-
litetsreduktion,  48 procent, i bröstcan-
cer i gruppen 40–49 år som deltog i häl-
soundersökningen. 

En viktig observation vid jämförelse
mellan de två studieperioderna var att
både totaldödlighet och all cancerdöd
var signifikant lägre bland screenade
40–49- och 40–69-åriga kvinnor med
bröstcancer. Någon signifikant minsk-
ning i totaldödlighet eller all cancerdöd
påvisades inte bland de bröstcancerpati-
enter som inte deltagit i screening. 

Vår slutsats är att hälsoundersökning

med mammografi avsevärt bidrog till
den signifikanta reduktionen i bröstcan-
cerdödlighet, all cancerdöd samt total-
dödlighet bland bröstcancerfallen i de
två län som är inkluderade i studien.
Bröstcancerdödligheten har minskat
signifikant mer under den senaste 20-
årsperioden bland de 40–69-åriga kvin-
nor som deltog i hälsoundersökning med
mammografi än bland de 40–69-åringar
som avböjt deltagande, eller bland kvin-
nor i åldrarna 20–39 år som aldrig fick
inbjudan till screening. 

Resultaten i denna studie pekar på att ti-
dig diagnos av bröstcancer och därmed
behandling i tidigt stadium är en förut-
sättning för att uppnå signifikant mins-
kad dödlighet i sjukdomen. Dessa resul-
tat torde vara representativa för resten av
Sverige då de står i överensstämmelse
med tidigare publicerade resultat från
sju län i Uppsalaregionen som täcker en
tredjedel av Sveriges befolkning.
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Hälsoundersökning med mammografi bidrar avsevärt
till en signifikant reduktion i bröstcancerdödlighet

Svensk frontlinjeforskning

❙ ❙ Trötthet är vanligt förekommande i
populationen, och prevalensen i primär-
vården är 14–27 procent. Både patienter
och läkare associerar ofta trötthet, utan
uppenbar orsak, till psykosocial stress,
och behandlingen koncentreras ofta till
samtal och bearbetning. Men kan det i
vissa fall finnas en biomedicinsk väg?

Anemi är en väl känd orsak till trött-
het, och om järnbrist föreligger går den
lätt att behandla. I dessa fall brukar trött-
heten försvinna innan järnvärdena går
upp, och man har spekulerat i att det till-
förda järnet skulle kunna påverka meta-
bolismen av neurotransmittorer.

Mot denna bakgrund har en grupp all-
mänmedicinare och praktiker i Schweiz
undersökt effekten av järntillskott (fer-
rosulfat 80 mg/dag peroralt) under en
månad på kvinnor 18–55 år där andra or-
saker till tröttheten, inklusive kroniskt
trötthetssyndrom liksom anemi (B-Hb <

117 g/l), kunnat uteslutas. Materialet
omfattar 366 kvinnor med trötthet som
dominerande symtom, varav 222 exklu-
derades av framför allt psykologis-
ka/psykiatriska orsaker. Efter randomi-
sering erhöll hälften av kvinnorna ferro-
sulfat och övriga placebo. Grupperna
var lika med avseende på ålder, Hb, S-
ferritin, depressiva drag och oro (anxi-
ety) – de senare av icke-exkluderande
omfattning. Tröttheten angavs på en vi-
suell analog skala där besvären gradera-
des till 6,45 av maximala 10.

Tröttheten reducerades i järngruppen
med 1,82 (SD 1,7) och i placebogruppen
med 0,85 (2,1), P = 0,004. De depressi-
va dragen förändrades ej medan graden
av oro reducerades mer i järngruppen. S-
ferritin var initialt under 50 µg/l hos 85
procent och under 20 hos 51 procent,
men det framkom inget samband mellan
initialt värde och reduktion av trötthet

efter järnbehandlingen. Bäst resultat
fick de i järngruppen som tog flest ta-
bletter. Författarna konkluderar att per-
oralt järn kan ha effekt vid ospecifik
trötthet, särskilt om S-ferritin är lågt.

Ett diffust symtom (trötthet), en be-
gränsad effekt och en kort behandlings-
tid gör resultaten svårbedömda. Meto-
den kan prövas, men resultaten bör be-
kräftas i ytterligare studier.
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Järn kan mildra ospecifik trötthet


