
vård, förutsatt att den tillämpas på ett ra-
tionellt och riktigt sätt. 

Att åstadkomma denna attitydföränd-
ring fordrar emellertid betydande insat-
ser. Den första och mest elementära är
att få de ledande inom sjukvårdspoliti-
ken att inse var problemen finns. Hittills
verkar detta – med få undantag – knap-
past ha skett [2-8].

En helt ny organisation krävs
Grundorganisationen i sjukvården i Sve-
rige i dag är densamma som före andra
världskriget. Ökad personal, förändrad
utbildning och ständiga organisations-
förändringar och andra politiska försök
att styra verksamheten har inte ändrat
den grundläggande organisationen. I
stället har fler nivåer och nya besluts-
vägar tillkommit. Det är därför nödvän-
digt att arbeta fram en helt ny organisa-
tion. Vårdens kapacitet måste dessutom
beräknas från epidemiologiska studier
av patientunderlag. Sådana måste också
styra specialiseringsgraden – utöver den
utökning av kunskaper och kunnande
som sker hela tiden. 

Alltför akademisk och kapitalistisk?
Fölster och medarbetare har med sin bok
försökt initiera en diskussion med delta-
gande av andra än de närmast involvera-
de. Kan den leda till ett mer omfattande
intresse från de olika läger som bestäm-
mer i dessa frågor har den fyllt en upp-
gift. Risken är att den ses som enbart ett
akademiskt bidrag, och därtill från kapi-
talistiskt håll, till en diskussion som i så
fall även fortsättningsvis kommer att
föras på sparlåga.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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❙ ❙ I Läkartidningen 38/2003 [1] har vi
försökt visa var kunskapsläget vad gäller
screening för kolorektal cancer befinner
sig, dvs lyfta fram resultat från alla håll-
bara publicerade vetenskapliga studier. I
samma nummer debatterar Lars Påhl-
man detta och skriver att våra slutsatser
är alltför pessimistiska [2]. 

Våra kommentarer
Som kommentar härtill konstaterar vi
följande:
– Vi är överens om att studier visat att

inbjudan till screening lett till reduce-
rad dödlighet i kolorektal cancer. 

– Vi är inte överens om att effekten är
tillräckligt stor för att kunna förorda
populationsscreening. Detta i synner-
het som det hittills inte påvisats att to-
talmortaliteten reducerats. I prakti-
ken betyder detta att den reducerade
dödligheten i kolorektal cancer mot-
verkas av en ökad dödlighet i andra
sjukdomar.

– SBU har i sin Alert-rapport konstate-
rat att på grund av bristfällig kunskap
ska allmän screening tillsvidare en-
dast ske inom ramen för vetenskap-
liga studier [3].

– Landstingsförbundet har helt nyligen
beslutat att inte starta screening för
kolorektal cancer – inte ens i en av-
gränsad del av befolkningen [4]. Det-
ta sannolikt av ekonomiska skäl.

– Vi anser, med hänsyn till ovanståen-
de satser, inte att en tillämpningsstu-
die i en avgränsad region skulle vara
av värde.

– Vi tycks inte vara överens om att bi-
verkningar och risken för inbjudna
symtomlösa personer är otillräckligt
analyserade, och än mindre att risken

är otillräckligt balanserad mot positi-
va effekter.

– Vi är inte överens om vilka studier
som är hållbara för att visa eventuell
effekt av postoperativ screening –
uppföljning av opererade patienter.
Att sådana kontroller kan vara av vär-
de av andra skäl, till exempel kvali-
tetskontroll, är något annat.

– Vi försöker inte att, som Påhlman sä-
ger, »kasta ut kunskapen med bad-
vattnet«. Självfallet är varje pusselbit
av värde.

– Vi anser inte att vår analys är uttryck
för pessimism, men väl för realism.
Vi förordar eftertänksamhet!

– Vad vi synes vara överens om är att vi
behöver planera ytterligare bra, förfi-
nade studier och att dessa, med Påhl-
mans ord, »skall underkastas strikt
vetenskaplighet och utvärderingsbar-
het«.

Så låt oss fortsätta att diskutera hur vi på
bästa sätt skall kunna förbättra kun-
skapsläget innan vi tillråder åtgärder
som kan bli oåterkalleliga. Det är opti-
mism!

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Debatt

Screening för kolorektal cancer
– eftertänksam realism förordas

Debatten om screening för kolorektal cancer rymmer många aspek-
ter såsom tolkning av vetenskapliga data med bedömning av för- och
nackdelar. Den rymmer även svåra etiska och hälsoekonomiska
överväganden. Samtidigt som Ekelund och Janzon välkomnar en de-
batt opponerar de mot Påhlmans åsikt att deras analys var alltför
pessimistisk.
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