
PERSPEKTIV OG DEBATT       

1804 Tidsskr Nor Lægeforen nr. 13–14, 2007; 127: 1804

Kommentar

Kunnskapen og Kunnskapssenteret 1804

Tilfeldig kunnskapsoppsummering i en systematisk rapport fra kunn-
skapens voktere gagner verken beslutningstakere eller offentligheten.

Oppgitte interessekonflikter: Ingen

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
har nylig utgitt en rapport om mammografi-
screening av kvinner i aldersgruppen 40–49 
år (1). Rapporten konkluderer med at nytten 
av mammografiscreening av kvinner i denne 
aldersgruppen er høyst diskutabel. Jeg er 
enig i denne konklusjonen, men stiller meg 
kritisk til Kunnskapssenterets metoder ved 
utarbeidingen av rapporten og mener at rap-
porten ikke stiller samme strenge vitenskape-
lige krav til å summere opp fordelene og 
ulempene ved mammografiscreening. Rap-
porten fremstår derved som tendensiøs og  
mindre objektiv enn ønskelig.

Meninger eller 
kunnskapsoppsummering?
Kunnskapssenteret hevder at ti av 3 000 
kvinner som screenes hvert år i ti år, får 
påvist forstadier som ikke ville utviklet seg 
til kreft. Det heter videre at «disse kvinnene 
vil få en unødvendig kreftdiagnose og må 
gjennomgå behandling» (1). Kunnskaps-
oppsummeringen i en slik rapport skal etter 
Kunnskapssenterets utsagn være en «syste-
matisk oppsummering over primær forsk-
ning» (2). Imidlertid skriver forfatterne 
i metodeavsnittet at «et viktig punkt i vår 
diskusjon gjelder såkalt overdiagnostise-
ring, som innebærer at man finner forstadier 
til kreft eller kreftformer som ikke ville 
utviklet seg videre. (..) Vår vurdering på 
dette punkt er ikke basert på en fullstendig 
gjennomgang av alle studier som har for-
søkt å estimere denne negative virkningen.» 
Antakelsen om 25 % overdiagnostisering, 
som trekkes frem som en hovedkonklusjon 
av rapporten – og av helseministeren ved 
presentasjon av rapporten, er altså basert 
på forfatternes egne meninger og ikke på 
systematisk litteraturgjennomgang. Og 
verre blir det: Ser man nøye på referansene 
som rapporten bruker om denne problem-
stillingen, finner man at konklusjonen 
virker å være basert på ikke-fagfellevur-
derte leserinnlegg i internasjonale tids-
skrifter (3, 4). Andelen overdiagnostikk 
i artikkelen som leserinnleggene refererer 
til, og som rapporterer et vesentlig lavere 
estimat av overdiagnostikk (5), er imidlertid 
ikke nevnt.

Det er av stor betydning å kartlegge feno-
menet med overdiagnostisering, og flere 
internasjonale grupper har publisert studier 
om dette. Kunnskapssenteret burde ha gjort 
en grundig metodologisk kunnskapsopp-
summering om temaet, når de først tar det 
med som et hovedpunkt i sin rapport. Slik 
dette nå er publisert, føres leseren bak lyset.

Forfatterne ønsker at «rapporten skal 
være et kunnskapsgrunnlag for beslutnings-
takere som skal avgjøre en eventuell utvi-
delse av mammografiscreeningen samt til 
kvinner som overveier å la seg screene» (1). 
Når forfatterne vurderer effekten av screen-
ingen, altså brystkreftdødeligheten, refe-
rerer de konsekvent til en behandlingsinten-
sjonsanalyse (intention-to-treat-analysis). 
En slik analyse vurderer effekt av en 
behandling eller metode blant dem som 
er randomisert til å gjennomføre behand-
lingen/metoden. Det er dette tallet alle 
beslutningstakere bør presenteres for. Det er 
imidlertid også av interesse for kvinner som 
vurderer å la seg screene, å bli presentert 
for effekten av å gjennomføre mammografi-
screening. En slik analyse vil selvfølgelig 
gi en betydelig større effekt av screening. 
I presentasjonen av ulempene ved screening 
har forfatterne derimot ikke vært like kon-
sekvente; der er tallene for overdiagnostikk 
en sammenblanding av behandlingsinten-
sjonsanalyser og effekter for dem som 
møter til screening, uten at det gjøres opp-
merksom på dette.

Fagfellevurdert?
Rapporten er skrevet «på eget initiativ» fra 
Kunnskapssenteret, der også forfatterne er 
ansatt, og har vært til ekstern fagfellevurde-
ring (1). Bruk av fagfellevurdering gir rap-
porten et kvalitetsstempel, men som det 
neppe er grunnlag for ved nærmere 
ettersyn. Fagfellevurdererne er nemlig opp-
nevnt av Kunnskapssenteret, som i dette til-
fellet både er forfatter og redaktør. Med 
andre ord: Forfatterne avgjør selv i hvilken 
grad de vil ta fagfellevurderingene til etter-
retning, etter også selv å ha bestemt hvilke 
fagvurdere de ønsker seg. Eksempelvis er 
to av de fire valgte fagfellevurdererne 
kjente kritikere av mammografiscreening 

og forfattere av to av de fem arbeidene 
brukt som referanser om overdiagnostikk. 
Denne fremgangsmåten er kritikkverdig, 
fordi den ikke involverer en tredje part. Ved 
publisering av artikler i vitenskapelige tids-
skrifter med ekstern fagvurdering er det 
redaksjonen som velger ut fagfellevurde-
rere, og som avgjør hvilke vurderinger som 
må tas til følge for at et manus kan god-
kjennes for publisering.

Det er grunn til å sette spørsmålstegn 
ved om Kunnskapssenterets rapporter kan 
hevdes å være ufiltrerte og vitenskapelig 
fundamenterte kunnskapsoppsummeringer. 
Spesielt når det, som i denne rapporten, er 
opp til forfatterne hvilken grad av systema-
tikk og nøytral kunnskapsoppsummering 
de bygger på. Det er i alles interesse at 
Kunnskapssenteret gjennomfører gode og 
etterrettelige kunnskapsoppsummeringer, 
men det må skilles klart mellom fakta og 
egne tolkinger.
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