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Förord 

I denna rapport ger Socialstyrelsen en rekommendation och ett bedöm-

ningsunderlag för nationellt screeningprogram för bröstcancer.  

Syftet med rekommendationen är att nå en nationell samordning och sam-

syn när det gäller screening för bröstcancer och på så sätt skapa förutsätt-

ningar för en jämlik vård. Rekommendationen riktar sig till beslutsfattare, 

verksamhetsledningar och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. 

Till rekommendationen finns även indikatorer för att möjliggöra en utvärde-

ring av screeningprogrammet på nationell nivå. 

Rekommendationen och bedömningen utgår från Socialstyrelsens modell 

för att bedöma, införa och följa upp nationella screeningprogram. Modellen 

är framtagen på uppdrag av regeringen. I uppdraget ingick även att tillämpa 

modellen på screeningprogram för bröst-, prostata-, och tjocktarms- och 

ändtarmscancer. Dessa screeningprogram har valts ut på grund av myndig-

hetens aktuella uppdatering av de nationella riktlinjerna för motsvarande 

cancerdiagnoser.  

Eftersom modellen har utvecklats parallellt med att den tillämpats har det 

inte funnits en fast organisation på plats för att bedöma dessa screeningpro-

gram. I arbetet med att ta fram denna rekommendation har Socialstyrelsen 

därför ersatt den sakkunniga gruppens roll med den prioriteringsgrupp som 

deltog i arbetet med nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och 

ändtarmscancervård. Vidare har den referensgrupp som deltagit i arbetet 

med att utveckla den aktuella modellen gjort en helhetsbedömning av det 

aktuella screeningprogrammet, i stället för (enligt modellen) ett permanent 

tillsatt nationellt screeningråd. 

Sjukvårdsregionerna, berörda intresseorganisationer och andra har lämnat 

värdefulla synpunkter på remissversionen av rekommendationen. Socialsty-

relsen har beaktat synpunkterna innan vi slutgiltigt har tagit ställning till den 

aktuella rekommendationen.  

Socialstyrelsen vill tacka alla som med stort engagemang och expertkun-

nande har deltagit i arbetet med rekommendationen. 

 

 

Lars-Erik Holm 

Generaldirektör 

 



 

 

4 

Innehåll 

Förord 3 

Innehåll 4 

Rekommendation om screeningprogram 5 

Motivering till rekommendation 5 

Konsekvenser 5 

Beskrivning av screeningprogrammet 6 

Bedömning av screeningprogram 7 

Referenser 17 

Projektorganisation 19 
 

  



 

 

5 

Rekommendation om 
screeningprogram  

Rekommendation 

Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för bröstcancer med mammo-

grafi till kvinnor i åldern 40–74 år. Hälso- och sjukvården bör dessutom 

förbättra och utveckla det befintliga screeningprogrammet genom att 

 förtydliga informationen om programmet 

 skapa förutsättningar för att systematiskt mäta och följa upp effekter.  

 

Motivering till rekommendation 
Avgörande för rekommendationen är att screeningprogrammet sänker död-

ligheten i bröstcancer med 16–25 procent. En negativ effekt av programmet 

är dock att det finns en risk för att bröstcancer som inte skulle ha gett sym-

tom diagnostiseras och behandlas i onödan. För ett fåtal personer kan det 

innebära att delar av eller hela bröstet opereras bort, trots att cancern aldrig 

skulle ha gett symtom under deras återstående livstid. Men bedömningen är 

att programmets hälsovinster i form av minskad dödlighet ändå överväger 

de negativa effekterna som innebär att hela eller delar av bröst opereras bort 

i onödan.  

Den hälsoekonomiska analysen visar att programmet har en måttlig kost-

nad per effekt, vilket innebär 100 000–500 000 kronor per vunnet kvalitets-

justerat levnadsår.  

Bedömningen av programmet visar att 2 av 15 kriterier inte är helt upp-

fyllda, enligt Socialstyrelsens modell för att bedöma screeningprogram. Det 

är dels kriteriet om vad informationen om programmet bör innehålla, dels 

kriteriet om att programmet ska vara möjligt att utvärderas systematiskt. Att 

dessa kriterier inte uppfylls motiverar dock inte en rekommendation om att 

avbryta programmet. Däremot motiverar det en rekommendation om att 

utveckla programmet på dessa områden.  

Åldersgruppen 40–74 år är vald utifrån tillgängligt vetenskapligt un-

derlag. Det finns inga studier av screeningprogram för kvinnor under 40 

eller över 74 år och därmed inte heller någon bild av hälsovinster och risker.   

Konsekvenser 
Samtliga landsting i Sverige erbjuder i dag screeningprogram med mammo-

grafi för att upptäcka bröstcancer. Eftersom Socialstyrelsens rekommenda-

tion innebär att det program som redan erbjuds i dag fortsätter, leder den 

inte till några direkta ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för 
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landstingen. Däremot så behöver dagens program utvecklas när det gäller 

informationen till patienterna och möjligheten till systematisk utvärdering.  

Bedömningen av programmet visar att den information om programmet 

som riktar sig till patienter och som finns i dag (i inbjudan till undersök-

ningen samt i landstingens och regionernas råd om vård på 1177 Vårdgui-

dens webbplats) inte är tillräcklig. Det pågår dock ett nationellt arbete för att 

utveckla gemensamma inbjudningar och se över den nationella information-

en. 

Det saknas även en nationell struktur för att systematiskt kunna utvärdera 

det pågående screeningprogrammets effekter. Det pågår dock ett arbete för 

att skapa ett nationellt kvalitetsregister. I förlängningen bör kunskapen från 

ett nationellt kvalitetsregister kunna utgöra underlag för beslut om huruvida 

screeningprogrammet ska fortsätta eller modifieras. 

Beskrivning av screeningprogrammet 
Screeningprogrammet innebär att kvinnor i åldern 40–74 år erbjuds rönt-

genundersökning med mammografi var 18–24:e månad med avsikt att upp-

täcka bröstcancer.  

Det vetenskapliga underlaget är inte entydigt när det gäller vilket tidsin-

tervall som är det optimala mellan undersökningarna. Vedertagna tolkningar 

av de studier som gjorts kombinerat med beprövad erfarenhet har gett inter-

vallet 18–24 månader. Många landsting erbjuder tätare undersökningar (var 

18:e månad) till kvinnor i det yngre åldersintervallet. Detta eftersom yngre 

kvinnor vanligtvis har tätare bröst där det kan vara svårare att upptäcka för-

ändringar och dessutom ofta har en mer snabbväxande cancerform.  

Kvinnor med misstänkta förändringar återkallas för kompletterande 

undersökningar, vilket oftast innebär en kombination av utökade mammo-

grafibilder och ultraljud och ibland punktion med fin- eller mellannålsbi-

opsi. I vissa fall görs även magnetresonsanstomografi (MRT). Mycket sällan 

krävs operation för att säkerställa eller fria från misstanke om cancer. 

Kirurgi är utgångspunkten vid botande behandling av bröstcancer. Det 

kan också vara aktuellt med läkemedels- eller strålbehandling inför eller 

efter en operation, beroende på tumörens storlek och typ samt om den är 

spridd till närliggande lymfkörtlar. 

Mammografi kan genomföras vid graviditet eftersom livmodern inte be-

finner sig inom det primära strålfältet och den spridda strålningen är av så-

dan karaktär att fostret inte får någon stråldos. Eftersom bröstens karaktär 

ändras under graviditet och amning kan den diagnostiska säkerheten försäm-

ras och möjligheten att hitta och utesluta bröstcancer minska. Vid graviditet 

kan det därför vara lämpligt att överväga att senarelägga undersökningen. 
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Bedömning av screeningprogram 

Bedömningskriterier 
1. Bröstcancer är ett viktigt hälsoproblem 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i medelåldern 

och utgör cirka 30 procent av all cancersjukdom bland kvinnor. År 2011 

fick 8 382 kvinnor diagnosen invasiv bröstcancer (cancer som är fullt ut-

vecklad och kan tränga in i närliggande vävnad) och samtidigt fick 884 

kvinnor besked om förstadium till bröstcancer (ductal cancer in situ, DCIS). 

Genomsnittsåldern vid diagnos är 60 år. Medianåldern för insjuknande i 

invasiv bröstcancer är knappt 65 år och motsvarande siffra för DCIS är 58 

år. Livstidsrisken att insjukna i bröstcancer har uppskattats till knappt 10 

procent.  

Av de 8 382 diagnostiserade invasiva bröstcancerfallen år 2011 var 6 259 

hos kvinnor i åldern 40–74 år, och av dessa var 1 163 hos kvinnor i åldern 

40–49. Av samtliga fall är 221 hos kvinnor yngre än 40 år och 1 902 hos 

kvinnor 75 år eller äldre.  

År 2011 avled totalt 1 401 kvinnor i bröstcancer. Bland dessa var 101 

personer i åldern 40–49 år och 642 i åldern 50–74 år. Dödligheten (alla 

dödsorsaker) är låg för kvinnor under 40 år. Men uttryckt i dödstal per 

100 000 var död i bröstcancer den vanligaste enskilda dödsorsaken för kvin-

nor i åldern 15–44 år (3,4 per 100 000) och likaså i åldern 45–64 år (35 per 

100 000). Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor under 

50 år. Från 65 år och uppåt är flera andra cancersjukdomar samt hjärt-

kärlsjukdom lika vanliga eller vanligare som dödsorsak jämfört med bröst-

cancer. 

Insjuknandet i bröstcancer har fördubblats sedan 1960. Samtidigt är det en 

svagt nedåtgående trend på antalet avlidna i bröstcancer sedan 1980-talet. 

Den senaste publicerade 5-årsöverlevnaden för bröstcancer var för hela riket 

87 procent (Socialstyrelsens nationella utvärdering 2013). Eftersom sena 

återfall inte är helt ovanligt vid bröstcancer utgör dock den relativa 10-

årsöverlevnaden ett viktigt mått, vilken var 79 procent 2007.  

2. Bröstcancers naturalförlopp är känt 

Naturalförloppet vid bröstcancer har en bred spännvidd. I en studie av natu-

ralförloppet vid 250 fall av obehandlad bröstcancer [1] räknat från första 

symtom (det vill säga knöl i bröstet) var medianöverlevnaden 2,7 år. Av de 

studerade fallen var 90 procent döda inom 6 år, den sista dog efter 15 år.  

Introduktionen av mammografiscreening har bidragit till en ökning av an-

talet diagnostiserade fall av förstadium till bröstcancer (DCIS). Det beror på 

de karaktäristiska mikroförkalkningarna som är väl synliga på mammografi. 

I Sverige registreras per år närmare 900 fall av DCIS, vilket motsvarar 10 

procent av all bröstcancer.  
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Det är inte säkert klarlagt hur stor andel DCIS som, om de lämnats obe-

handlade, skulle ha övergått i invasiv cancer. En översiktsartikel visar att 

mellan 14–54 procent av alla fall av DCIS övergår till invasiv cancer om de 

lämnas obehandlade [2].  

Man skulle kunna förvänta sig en minskning av antalet fall av invasiv 

cancer, om fler DCIS upptäcks med screening. Detta är dock inte entydigt 

visat i statistiken, vilket talar för att DCIS inte nödvändigtvis behöver ut-

vecklas till invasiv cancer eller att inte all invasiv cancer genomgår in situ-

stadiet.  

3. Bröstcancer har en symtomfri fas som går att upptäcka 

Det finns en symtomfri fas vid bröstcancer som går att upptäcka. Fasen be-

döms vara 2–4 år men kan även vara betydligt längre [3]. Generellt bedöms 

den vara den kortare hos yngre kvinnor och längre hos äldre. Symtomfri 

upptäckbar period (mean sojourn time) uppskattats till 2,4 år för kvinnor i 

åldern 40–49 år, 3,7 år för kvinnor i åldern 50–59 år och 4,2 år för kvinnor i 

åldern 60–69 år [3]. Den individuella variationen är dock stor. 

4. Det finns en lämplig testmetod 

Screening med mammografi är en metod som tar kort tid att genomföra. 

Metoden har en acceptabel förmåga att både hitta och utesluta bröstcancer 

(uttryckt som sensitivitet respektive specificitet). Den diagnostiska säker-

heten ökar med stigande ålder hos kvinnor eftersom brösttätheten då mins-

kar. Införandet av digital mammografi har gjort att kvaliteten är bättre jäm-

fört med tidigare metoder.  

Den stråldos som digital tvåbildsmammografi medför är mycket låg och 

har minskat över tid [4, 5]. Risken för strålinducerad cancer på grund av 

mammografi är åldersberoende. Efter 30–40-årsåldern är risken minimal 

och vägs upp av vinsten med räddade liv [6]. 

Kvinnor med bröstimplantat kan i regel genomgå mammografiscreening 

[7], men ibland kan en mer omfattande bildtagning krävas. I vissa lägen kan 

implantat försämra den diagnostiska säkerheten. 

Som resultat av graviditet och amning blir brösten körtelrikare och tätare, 

vilket kan minska den diagnostiska säkerheten vid mammografi. Av samma 

orsak blir stråldosen högre. Av strålningsskäl behöver inte mammografi 

undvikas, men metoden kan ha en försämrad känslighet vid dessa tillstånd. 

Sensitivitet för mammografi  

I screeningprogram med tvåbildsmammografi, vilket praktiseras i Sverige, 

har sensitivitet på 58–82 procent rapporterats. Bland premenopausala kvin-

nor har sensitiviteten rapporterats vara så låg som 67 procent. Bland kvinnor 

yngre än 49 år är sensitiviteten 58 procent och bland kvinnor i högsta bröst-

täthetskategorin 48 procent, jämfört med 98 procent bland kvinnor med helt 

fettomvandlade bröst [8].  
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Specificitet för mammografi  

I de flesta av de randomiserade studierna som genomfördes på 1980-talet 

var specificiteten hög, över 90 procent. Det positiva prediktiva värdet (PPV) 

är 2–22 procent i samma studier, men oftast under 12 procent [9]. Det nega-

tiva prediktiva värdet (NPV) är högt, och har rapporterats vara 99 procent 

[8]. 

Utredning vid misstänkt bröstcancer 

Vid utredning av misstänkt bröstcancer används så kallad trippeldiagnostik: 

klinisk undersökning, bildgivande metoder (mammografi och vanligtvis 

ultraljud) samt fin- eller mellannålsbiopsi för cell- eller vävnadsdiagnostik. 

Beprövad erfarenhet talar för att kombinationen av dessa metoder uppnår 

nästan 100 procent sensitivitet och specificitet.  

För de kvinnor som återkallas för ytterligare utredning efter ett screening-

test räcker det oftast med kompletterande mammografibilder samt ult-

raljudsundersökning. Båda dessa undersökningar är enkla att genomföra och 

innebär inte mycket obehag för dem som undersöks. En viss andel av dem 

som återkallas behöver genomgå punktion med fin- eller mellannål. Under-

sökningen med punktion kan upplevas obehaglig, men tolereras väl av de 

flesta. Metoderna är minimalt invasiva och orsakar i princip inga efterverk-

ningar.  

Endast mycket få kvinnor behöver genomgå operation i syfte att säker-

ställa eller fria från cancerdiagnos. Man kan då använda sig av fryssnitt och 

därmed klara sig med en operation. 

5. Det finns åtgärder som ger bättre effekt i tidigt skede än vid 
klinisk upptäckt 

Kirurgi är utgångspunkten för kurativ behandling vid bröstcancer. Beroende 

på storlek och typ av tumör samt om den är spridd till närliggande lymfkört-

lar är det aktuellt med läkemedels- eller strålbehandling inför eller efter ope-

ration. 

Stadium I och II opereras oftast primärt medan stadium III (lokalt avance-

rad bröstcancer) behandlas med läkemedel och strålning före operation. Vid 

stadium IV är sjukdomen fjärrspridd och oftast dödlig inom några år, och 

behandlas främst palliativt med läkemedel. Det händer dock att man genom-

för palliativ kirurgi och tar bort det sjuka bröstet för att undvika stora sår-

bildningar på bröstkorgsväggen. 

Negativa effekter av behandling 

Kirurgi, strålbehandling och cellgiftsbehandling, liksom antihormonell be-

handling, har biverkningar.  

Sjuklighet och dödlighet relaterad till överdiagnostik och överbehandling 

är svår att utvärdera, men kan teoretiskt sett leda till ökad risk för annan 

cancer, hjärt-kärlsjukdomar etc. 

Enligt siffror från det norska screeningprogrammet [10] (anpassade från 

artikelns tabell 2) fördelar sig stadierna enligt tabell 1 vid upptäckt. Fördel-

ningen är baserad på 640 000 kvinnor. 
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Tabell 1. Stadiefördelning vid klinisk upptäckt respektive screeningupptäckt 

Stadium Klinisk upptäckt (in-
bjudna, icke-deltagare) 

Klinisk upptäckt 
(ännu ej inbjudna) 

Screeningupptäckt 

0 (DCIS) 8 procent** 8 procent** 16 procent 

I 42 procent 44 procent 53 procent 

II 38 procent 41 procent 29 procent 

III 4 procent 3 procent 1 procent 

IV 8 procent  5 procent 1 procent 

Total* 100 procent 100 procent 100 procent 

*Avrundade siffror kan leda till att summan inte alltid blir 100 procent. 
**Något högre andel än väntat i en population helt utan exponering för screening, sannolikt på grund av tillgång till 
opportunistisk screening. 

Enligt de europeiska riktlinjerna är det önskvärt att mindre än 30 procent av 

de tumörer som upptäcks med screening (25 procent vid upprepad scre-

ening) är i stadium II eller högre [11]. 

Entydiga data visar att screening av bröstcancer på gruppnivå alltid ger en 

bättre överlevnad och att omfattningen av den medicinska tilläggsbehand-

lingen minskar, i jämförelse med vid klinisk upptäckt. Detta beror på att en 

tidigt upptäckt cancer generellt sett har en mer gynnsam biologi än större 

tumörer. Utvecklingen av den medicinska behandlingen vid bröstcancer har 

dock gjort så att skillnaden i överlevnaden mellan klinisk upptäckt och scre-

eningupptäckt bröstcancer möjligen har minskat något. 

6. Screeningprogrammet minskar dödligheten och sjukligheten i 
bröstcancer 

Åldersgruppen 40–49 år 

I åldersgruppen 40–49 år sänks dödligheten med 16 procent efter 13 års 

uppföljning, baserat på en metaanalys av drygt 300 000 kvinnor i randomi-

serade studier (måttlig evidensstyrka) [12]. Detta motsvarar en justerad ab-

solut riskreduktion på 0,049 procent eller att 2 057 kvinnor måste screenas 

vartannat år för att rädda en till livet. För de studier som ansågs vara adekvat 

randomiserade var den relativa effekten 13 procent men effekten var ej sta-

tistiskt signifikant. Effekten är lägre i den yngre åldersgruppen, bland annat 

beroende på lägre prevalens av bröstcancer och att mammografi som metod 

har sämre sensitivitet i denna åldersgrupp på grund av tät körtelvävnad. 

En svensk kohortstudie som omfattande hela landet visar 26 procent lägre 

bröstcancerdödlighet i de län som screenat 40–49 åringar jämfört med dem 

som inte gjort det [13]. I studien framgår att den största effekten finns i ål-

dersgruppen 45–49 år. Antalet som behövde screenas under en tioårsperiod 

det vill säga från 40 till 49 års ålder för att rädda ett liv angavs till 1 252. 

Åldersgruppen 50–74 år 

I åldersgruppen 50–69 år finns en brittisk metaanalys baserad på 11 rando-

miserade studier av cirka 600 000 kvinnor [14]. Metaanalysen visar att scre-

ening minskar dödlighet i bröstcancer med 20 procent (hög evidensstyrka). 

Om resultatet appliceras på en brittisk befolkning (screening vart tredje år) 

innebär det att för varje räddad kvinna måste 235 kvinnor över 50 år bjudas 
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in till screening vartannat år i 20 år. Det innebär även att 3 kvinnor blir 

överdiagnostiserade och överbehandlade.  

Resultaten ska tolkas med försiktighet eftersom beräkningarna är base-

rade på en brittisk befolkning. Det finns inte några motsvarande beräkningar 

för svenska förhållanden.  

En annan metaanalys [12] (baserad på samma randomiserade studier) vi-

sar att screening av bröstcancer i åldersgruppen 50–74 år ger en relativ risk-

reduktion på 23 procent. Det motsvarar en justerad absolut riskreduktion på 

0,13 procent efter 13 års uppföljning och att 760 kvinnor måste screenas 

regelbundet för att rädda en till livet. Det högre antalet personer som behö-

ver screenas beror på olika beräkningsmetoder och kortare uppföljningstid 

jämfört med den brittiska analysen. 

Effekten av medicinska behandlingar har gradvis förbättrats, oavsett om 

bröstcancern är upptäckt med hjälp av screening eller vid symtom. Det gör 

att resultaten från de randomiserade studierna på 1980-talet inte är helt över-

förbara till dagens förhållanden. 

Absoluta riskreduktioner och beräkningar för antal som behöver screenas 

för att rädda ett liv, är helt beroende av bland annat åldersgrupper och läng-

den på screeninginterventionen, vilket gör att man måste vara försiktig vid 

jämförelse mellan åldersgrupper och olika studieunderlag. 

Övriga åldersgrupper  

I åldersgrupper under 40 och över 74 år finns i dag ingen dokumentation om 

hälsovinster och risker vid ett screeningprogram för bröstcancer. Det är 

dock känt att bröstcancer är vanligare bland äldre kvinnor, men samtidigt 

ökar annan sjuklighet som både kan påverka möjligheten att tåla en kraftfull 

behandling och leda till död av andra skäl än bröstcancer. Hos kvinnor un-

der 40 år är förekomsten av bröstcancer mycket låg.  

Rekommendationen för ett nationellt screeningprogram är därför begrän-

sad till personer i åldergruppen 40–74 år. Det innebär dock inte att hälso-

kontroller i motiverade fall behöver upphöra vid en viss ålder. 

7. Testmetoden och fortsatt handläggning accepteras av 
avsedd population 

Erfarenheten visar att deltagandet i screeningprogram för bröstcancer är 

högt på de flesta ställen i landet. Deltagarfrekvensen i Sverige ligger relativt 

högt internationellt sett, cirka 80 procent, men är vanligtvis lägre i storstads-

regionerna.  

Cancerfonden har undersökt mammografideltagande i de tre storstadsre-

gionerna [15], uppdelat på kommuner eller församlingar. Högsta rapporte-

rade deltagarfrekvensen var 94 procent och lägsta 44 procent. Undersök-

ningen visade stora skillnader i deltagarfrekvenser i förhållande till 

socioekonomiska faktorer: 

 

 starkt positivt samband mellan mammografideltagande och förvärvsar-

bete 
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 starkt negativt samband mellan mammografideltagande och boende i 

församlingar med hög andel utrikes födda samt med låg inkomst 

 svag men tydligt positiv koppling mellan mammografideltagande och 

stigande ålder. 

 

En del kvinnor upplever smärta och obehag i brösten i samband med trycket 

som appliceras vid mammografin. Detta är dock snabbt övergående. 

Om mammografin visar misstänkta förändringar får kvinnan återkallas för 

vidare utredning (se 4. Det finns åtgärder som ger bättre effekt i tidigt skede 

än vid klinisk upptäckt ovan). Återkallningsfrekvensen bör enligt europeiska 

riktlinjer ligga mellan 3–5 procent [11]. Någon säker siffra på återkallnings-

frekvensen nationellt i Sverige finns inte eftersom ett nationellt kvalitetsre-

gister saknas. Erfarenhetsmässigt är dock uppfattningen att frekvensen lig-

ger omkring 3 procent.  

Den psykologiska belastningen på kvinnor som återkallas för utredning av 

misstänkt bröstcancer men befinns vara friska (falskt positiv mammografi) 

är måttlig och övergående för den stora majoriteten [16].  

8. Åtgärder vid tillståndet är klarlagda och accepteras av 
avsedd population 

Socialstyrelsen har sedan 2007 (uppdaterade 2013) nationella riktlinjer för 

vård av bröstcancer. Svenska bröstcancergruppen har sedan början av 2000-

talet ett nationellt vårdprogram för behandling av bröstcancer som uppdate-

ras årligen. Det finns dessutom en grupp som arbetar med att harmonisera 

regionala skillnader så att behandlingen blir enhetlig i landet och håller hög 

internationell standard (www.swebcg.se). Ofta finns regionala tillämpningar 

av de nationella riktlinjerna beroende på olika förutsättningar i regionen. 

9. Hälsovinsterna överväger de negativa effekterna av 
screeningprogrammet 

Positiva effekter åldersgruppen 40–49 år 

 Minskad dödlighet: Absolut riskreduktion 0,049 procent efter 13 år, rela-

tiv riskreduktion 16 procent. 

 Antal som behöver screenas för att rädda ett liv: 2 057. 

 Minskat behov av behandling på grund av upptäckt i tidigare stadium. 

Negativa effekter åldersgruppen 40–49 år 

 Överdiagnostik och överbehandling: sannolikt mycket låg (osäkert, få 

studier). 

 Mycket låg risk för strålningsinducerad bröstcancer. 

 Falskt positiv mammografi: risken är högre i denna åldersgrupp jämfört 

med åldersgruppen 50–74 år på grund av lägre sensitivitet och specifici-

tet, vilket kan kompenseras genom tätare screeningintervall. 
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 Falskt negativ mammografi: risken är högre i denna åldersgrupp jämfört 

med åldersgruppen 50–74 år på grund av lägre sensitivitet, framför allt 

bland kvinnor i de högre brösttäthetskategorierna. 

Positiva effekter åldersgruppen 50–74 år 

 Minskad dödlighet: Absolut riskreduktion 0,13 procent efter 13 år, relativ 

riskreduktion 23 procent efter 13 år [12] respektive 20 procent efter 13 år 

[14]. 

 Antal som behöver screenas för att rädda ett liv: 760 [12], 235 [14]. 

 Minskat behov av behandling på grund av upptäckt i tidigare stadium. 

Negativa effekter åldersgruppen 50–74 år 

 Överdiagnostik och överbehandling: 11 procent under kvinnornas livstid, 

eller 19 procent av bröstcancerfallen diagnostiserade under själva peri-

oden som de verkligen deltar i screeningprogrammet. För varje räddat liv 

får 3 diagnosen i onödan [14]. 

 Mycket låg risk för strålningsinducerad bröstcancer. 

 Falskt positiv mammografi: Om 2 000 kvinnor screenas i 10 år får 200 

kvinnor återkallas för vidare utredning som sedermera friar från cancer 

[12]. De psykosociala effekterna av falskt positiv mammografi är inte 

systematiskt kartlagda. 

 

Överdiagnostik och påföljande överbehandling kan vara ett problem, men 

detta är sannolikt mer uttalat i äldre åldersgrupper på grund av längre sym-

tomfri fas och ökande konkurrerande dödsorsaker.  

I åldersgruppen 40–49 år torde överdiagnostik inte vara något uttalat pro-

blem, eftersom den symtomfria fasen är kort. Det finns bara en studie som 

belägger detta [17]. 

Den brittiska metaanalysen har uppskattat risken för att överdiagnostise-

ras med bröstcancer för kvinnor (50–70 år) som bjuds in till screening vart 

tredje år [14]. Uppskattningen visar att risken att överdiagnostiseras är 11 

procent under de screenade kvinnornas hela livstid samt 19 procent under 

den period som de verkligen deltar i programmet. För varje räddat liv får tre 

personer diagnosen i onödan.  

Den psykologiska belastningen på kvinnor som återkallas för komplette-

rande undersökning och befinns vara friska (falskt positiv mammografi) är 

måttliga och övergående för den stora majoriteten. Detta är dock inte full-

ständigt systematiskt utvärderat [18]. I åldersgruppen 40–49 år är falskt po-

sitiv mammografi ett större problem än hos äldre på grund av metodens 

sämre sensitivitet och specificitet vid täta bröst, vilket är vanligare hos 

yngre kvinnor. 

10. Screeningprogrammet är godtagbart ur ett etiskt perspektiv 

Den etiska värderingen av mammografiscreeningen ger inte upphov till spe-

cifika etiska problem när det gäller påverkan på oro, integritet, förhållandet 

mellan patient och sjukvård, fortsatt forskning och lagstiftning och riktlinjer.  
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Den etiska värderingen av påverkan på autonomi visar att det finns vissa 

problem när det gäller utformningen av den befintliga informationen som 

innebär att screeningprogrammet inte uppfattas som frivilligt.  

Den etiska värderingen av jämlik tillgång till vård pekar på att program-

met inte når vissa socioekonomiska grupper.  

Den etiska värderingen av den hälsoekonomiska bedömningen pekar på 

att analysen även har omfattat faktorer som gäller arbetslivet och grad av 

förvärvsarbete (indirekta kostnader). Det innebär att analysen har tagit hän-

syn till social situation, vilket man bör vara försiktig med enligt den etiska 

plattformen i propositionen Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 

(prop. 1996/97:60).  

Likaså visar den etiska värderingen av särintressen att det finns en viss 

oenighet om nyttan inom det vetenskapliga området.  

Inga av dessa aspekter förefaller utgöra skäl för att avbryta programmet. 

Däremot finns det skäl att överväga om informationen kan utformas så att 

den tydligare betonar att programmet är frivilligt samt hitta strategier för att 

bättre nå de grupper som nu inte tar del av programmet. 

11. Screeningprogrammets kostnadseffektivitet har värderats 
och bedömts rimlig 

Den hälsoekonomiska bedömningen visar att populationsbaserad screening 

för bröstcancer med mammografi i åldersintervallet 40–74 år är en kost-

nadseffektiv åtgärd. Resultatet tyder på att kostnaden per effekt är måttlig, 

vilket innebär 100 000–500 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår 

(QALY).  

Bedömningen visar följande kostnadseffektkvoter (kostnad per QALY) ur 

samhällets perspektiv:  

 

 Utökad screening 40–49 år jämfört med 50–69 år: 360 000 kr per QALY 

 Screening 50–69 år jämfört med att inte erbjuda screening: 200 000 kr 

per QALY  

 Utökad screening 70–74 år jämfört med 50–69 år: 110 000 kr per QALY 

 

Samhällets perspektiv inkluderar både direkta kostnader och indirekta kost-

nader där produktionsbortfall är medräknat. Fullständigt hälsoekonomiskt 

underlag finns i dokumentet Värdet av populationsbaserad screening för 

bröstcancer – hälsoekonomisk analys som finns att ladda ner på 

www.socialstyrelsen.se. 

12. Information om deltagande i screeningprogrammet har 
värderats 

Socialstyrelsen har inte genomfört någon systematisk värdering av omfatt-

ningen av, innehållet i och utformning av informationen om screeningpro-

grammet.  

Det är känt vilka grupper i den aktuella populationen som deltar i minst i 

screeningprogrammet. Det är dock först de senaste åren som vissa landsting 
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och regioner har testat riktade insatser och att använda nya metoder för att 

höja deltagandet i dessa grupper. 

Sveriges Kommuner och Landsting driver ett projekt som bland annat 

syftar till att ta fram en nationell mall för inbjudan till bröstcancerscreening. 

Projektet har tagit fram en kort text om screening med mammografi som 

idag finns på 13 språk. Texten är publicerad på 1177 Vårdguidens webb-

plats och en adress till webbsidan där den aktuella informationen finns kan 

läggas in i alla mammografiinbjudningar.  

Det finns också ett förslag på att ta fram ett informationsblad med sam-

manfattade för- och nackdelar, i syfte att öka kvinnors möjlighet att utifrån 

tillgänglig kunskap ta ställning till om de vill delta eller inte. Denna typ av 

information har bland annat använts i Storbritannien. 

13. Organisatoriska aspekter som är relevanta för ett nationellt 
likvärdigt screeningprogam har klarlagts 

Det finns ett pågående screeningprogram för bröstcancer i hela landet med 

fungerande organisation.  

En nationell arbetsgrupp som tillsatts av Regionala cancercentrum i sam-

verkan har dock konstaterat att det finns stora skillnader i deltagande mellan 

och inom landets olika landsting. Arbetsgruppen har formulerat nationella 

rekommendationer där flera punkter inriktar sig på ett mer jämlikt delta-

gande. De tar till exempel upp regionala skillnader avseende kostnad för att 

delta och avstånd för att ta sig till mammografiscreening.  

Olika landsting har olika tidsintervall för hur ofta mammografiundersök-

ningar erbjuds. Rekommendationen 18–24 månader är baserad på en kom-

bination av tillgänglig dokumentation, beprövad erfarenhet och lokala förut-

sättningar. De stora studierna är gjorda med längre tidsintervall men innebar 

också fler fall av så kallad intervallcancer, alltså cancer som debuterar mel-

lan två undersökningstillfällen. Därför har man valt ett tätare intervall med 

utgångspunkt vartannat år, alltså 24 månader.  

Hos yngre kvinnor är praxis på många håll att undersökningarna görs of-

tare, eftersom dessa kvinnor vanligtvis har tätare bröst där det är svårare att 

upptäcka förändringar. De drabbas dessutom ofta av bröstcancer som växer 

snabbare än hos äldre kvinnor. För att minimera det totala antalet strålnings-

tillfällen är det dock inte rekommenderat att ha 18 månaders intervall under 

hela livet. Brytpunkten mellan 18 och 24 månaders screeningintervall är på 

många håll i landet 55 år. 

14. Screeningprogrammets resursbehov och genomförbarhet 
har värderats 

Det finns pågående program i hela landet med fungerande organisation. Det 

råder dock brist på läkare och mammografisjuksköterskor i många lands-

ting, vilket påverkar genomförbarheten. En följd av läkarbristen är exem-

pelvis att mammografibilderna inte dubbelgranskas i alla landsting. De tek-

niska systemen begränsar dessutom möjligheten att granska bilder utanför 

landstingsgränsen. 
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15. Det finns en plan för utvärdering av screeningprogrammets 
effekter 

Utifrån den generiska modellen har Socialstyrelsen tagit fram 11 indikatorer 

för uppföljning av screening för bröstcancer. Uppföljningen bör ske på såväl 

nationell som regional och lokal nivå. Fullständig beskrivning av dessa in-

dikatorer finns i dokumentet Screening för bröstcancer – indikatorer som 

finns att ladda ner på www.socialstyrelsen.se.  

 

1. Målgrupp för screeningprogrammet 

2. Andel kallade kvinnor 

3. Andel som deltagit i screening för bröstcancer (mammografiundersök-

ning) 

4. Andel återkallade för vidare utredning 

5. Andel mammografiundersökningar som bedömts av två radiologer 

6. Andel kvinnor som genomgått operation 

7. Andel kvinnor som fått bröstcancerdiagnos – detektionsrat 

8. Andel godartade (benigna) vävnadsanalyser efter operation 

9. Stadiefördelning av vävnadsanalyser efter operation 

10. Andel falskt positiva utredningar 

11. Andel falskt negativa utredningar – intervallcancer 

 

En nationell arbetsgrupp som är tillsatt av Regionala cancercentrum i sam-

verkan har fått i uppgift att ta fram ett nationellt mammografiscreeningsre-

gister. Ett sådant register är nödvändigt för att kunna ge besked om mam-

mografiscreeningens kvalitet i de olika landstingen och hur det kan tänkas 

påverka utfallet i respektive landsting. 
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