
897

Helbredsundersøgelser
Hvad er der evidens for?
 

Af Lasse T. Krogsbøll
 

Er helbredsundersøgelser svaret på, hvordan vi, ved i tide 
at opspore tegn på alvorlige lidelser, som samfund sparer 
sundhedsudgifter og samtidig øger levealderen og mindsker 
menneskelig lidelse? Det er i al fald håbet for mange, men det 
vil være fornuftigt at undersøge sandhedsværdien, for resur-
serne der skal bruges hertil, er ganske store. Denne artikel 
prøver at afdække, hvad vi faktisk ved – og ikke kun tror og 
håber – om eff ekten af generelle forebyggende helbredsun-
dersøgelser og screeningsprogrammer.
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Screening

I Danmark har vi adskillige organiserede screeningsprogrammer, og 
interessen for nye er stor. Nogle er blevet grundigt undersøgt, mens
andre mere er baseret på tradition og biologiske ræsonnementer. Al 
screening har skadelige virkninger, og nogle screeninger har også
gavnlige virkninger. Erfaringerne fra de velundersøgte screeninger, 
f.eks. for brystkræft, lungekræft og prostatakræft, viser, at de gavnlige
virkninger ofte er langt mindre, end man umiddelbart skulle tro, og de 
skadelige virkninger større. 

De mulige gavnlige virkninger handler naturligvis om at undgå
sygdom og død. De hyppigste skadevirkninger er falsk positive svar
(falsk alarm) og psykologiske følgevirkninger af disse, falsk negative
svar, og ændring af folks opfattelse af deres krop som rask og robust.
Den vigtigste skadevirkning er overdiagnostik og overbehandling,
hvilket fortalere for screening systematisk har forsøgt at nedtone
omfanget og betydningen af.

Screening for prostatakræft med prostastaspecifi kt antigen (PSA)
er et godt eksempel. Siden PSA-screening blev udbredt i USA i slutnin-
gen af 1980’erne, er incidensen af sygdommen steget voldsomt, og den
er aldrig faldet til sit tidligere niveau. Det viser, at man ved screening
fi nder og behandler cancere, som aldrig ville være blevet opdaget uden
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Screening screening. I en metaanalyse af seks randomiserede forsøg med i alt
387.286 deltagere fandt man, at screening med PSA med eller uden
rektaleksploration øgede risikoen for at blive diagnosticeret med
prostatakræft med 46%, men der var ingen reduktion i dødeligheden
eller i hyppigheden af avancerede stadier (1).

Problemerne med overdiagnostik og overbehandling er også
påtrængende ved screening for kardiovaskulære risikofaktorer. Her
behandler man raske, der får forebyggende behandling og rådgivning.
Men begrebet »høj risiko« er omfattende, især fordi det anbefales at
ekstrapolere den aktuelle risiko til 60-års-alderen. På denne måde
havner de fl este i risikogruppen. I et studie i Norge fandt man, at to ud
af ti kvinder og syv ud af ti mænd på 50 år var i høj risiko ifølge SCORE-
systemet (2), og det var endda uden at inkludere dem, der allerede havde
absolutte indikationer på forebyggende behandling, f.eks. tidligere
hjertesygdom eller svær hypertension. Hvis man medtog dem, var der
fra 40-års-alderen og op ingen mænd, der havde lav risiko.

De forebyggende behandlinger og råd, vi kan tilbyde raske menne-
sker, kommer som regel kun et lille mindretal til gode, dvs. number 
needed to treat er ofte meget højt inden for primær forebyggelse. De
fl este vil kun opleve bivirkningerne, den økonomiske omkostning og
den psykiske omkostning ved at være blevet til en patient.

I et simulationsstudie baseret på det nyligt indførte tilbud om
helbredstjek i Storbritannien fandt man, at for at forhindre ét kardio-
vaskulært sygdomstilfælde skulle man screene 755 personer og be-
handle eller rådgive 107. For kvinder alene var tallene hhv. 1.638 og 199
(3). Et simulationsstudie er naturligvis usikkert, men vi får her et billede
af ubalancen mellem nytte og indsats.

Når vores forebyggende behandlinger kun gavner ganske få, når
vores diagnostiske og prognostiske værktøjer er upræcise, og når dem i
højest risiko ikke er tilbøjelige til at tage imod et tilbud om helbredstjek,
så er det langtfra indlysende, at systematisk screening for kardiovasku-
lær risiko er et gode. Beslutninger herom må baseres på store lodtræk-
ningsforsøg.

Evidensen for individuelle komponenter i helbredstjeks er sparsom 
Kravene til indførelse af screeningsprogrammer har ændret sig, og i dag
er der enighed om, at man ikke bør indføre nye screeningsprogrammer,
uden der foreligger lodtrækningsforsøg af høj kvalitet.

I mange tilfælde screenes der imidlertid, uden denne evidens
foreligger. En sandsynlig forklaring er, at mange opfatter tidlig diagno-
stik som et ubetinget gode og ikke er opmærksomme på skadevirknin-
gerne. Der er også penge i det.

Jeg vil her kort gennemgå evidensen for nogle af de screeninger,
som hyppigt indgår i helbredstjek.

Urinstiks betragter mange som harmløse, hvorfor man ser gennem
fi ngre med, at anvendelsen ikke er dokumenteret at være gavnlig. Der er
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ikke lavet randomiserede forsøg med screening af raske med de kombi-
nerede urinstiks, vi typisk anvender, og vi kender ikke de fulde konse-
kvenser. Der er dog god grund til at forvente både overdiagnostik og
overbehandling. F.eks. er den nuværende defi nition af kronisk nyresyg-
dom så bred, at 13% af USA’s befolkning har en eller anden grad af det 
(4), og det siger sig selv, at det er få, som bliver syge, og som kunne have
gavn af forebyggende behandling. Hvis man diagnosticerer alle de
harmløse tilfælde, vil langt de fl este kun opleve skadevirkningerne:
bekymring, sygeliggørelse og overfl ødig medicinering, og enkelte vil få
overfl ødige nyrebiopsier. På samme måde har nogle asymptomatiske
personer mikroskopisk hæmaturi, men i modsætning til makroskopisk 
hæmaturi er dette ikke klart forbundet med alvorlig sygdom. Disse
personer bliver i dag udredt med cystoskopi og computertomografi -
urografi . Især sidstnævnte er vist at udgøre en sand Pandoras æske af 
uerkendte og ofte betydningsløse patologier, som ofte kræver yderligere
undersøgelser. 

Ekg indgår i størstedelen af de kommercielt tilgængelige helbreds-
undersøgelser (5), men på trods af et stort potentiale for overdiagnostik 
og unødige opfølgende undersøgelser, såsom koronarangiografi , er 
hverken ekg eller arbejds-ekg undersøgt i randomiserede screenings-
forsøg.

Screening med spirometri er populært, da man kan bruge resulta-
tet i pædagogisk øjemed til at motivere rygere til at stoppe, men eviden-
sen er tvetydig (6). Der er også bekymring for, at det fører til unødig
behandling og sygeliggørelse. Det er værd at huske på, at inhalerede

Screeninger med blodprøver anvendes hyppigt i helbredsundersøgelser, selvom der ikke er evidens for det.

Eksemper er PSA, elektrolytter, leverenzymer, blodglukose, hæmoglobin, kreatinin og thyroideastimulerende

hormon. Foto: ThinkStock.
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Screening kortikosteroider og beta2-agonister er testet på symptomatiske patien-
ter, og ikke asymptomatiske personer med en abnorm spirometri, og
man må forvente, at det netop er de asymptomatiske, man hovedsage-
ligt vil fi nde ved screening. Det er også for nylig vist, at behandling af 
rygerlunger med tiotropium som forstøvet inhalationsvæske øger 
mortaliteten med ca. 50% (7).

Hverken screening for forhøjet blodtryk eller hyperkolesterolæmi
er blevet individuelt undersøgt i lodtrækningsforsøg. Screening for
global kardiovaskulær risiko er blevet undersøgt i fl ere studier, men ofte
som led i generelle helbredsundersøgelser kombineret med andre scree-
ninger. Disse studier kommer jeg tilbage til.

Mange andre screeninger anvendes hyppigt i helbredsundersøgel-
ser, selvom der ikke er evidens for det, eller selvom der fi ndes evidens
imod det. PSA-screening er nævnt ovenfor og bliver brugt hyppigt på
trods af anbefaling om det modsatte fra Dansk Urologisk Selskab. Andre
eksempler er elektrolytter, leverenzymer, blodglukose, hæmoglobin, 
kreatinin og thyroideastimulerende hormon. Selve den kliniske under-
søgelse anvendes også som screening, og vi aner intet om, hvordan den
fungerer i denne sammenhæng.

Hvorfor kan det være farligt at stole på surrogatmål? 
Kun i få randomiserede forsøg med helbredstjek har man forsøgt at måle
en eff ekt direkte på sygelighed og dødelighed, idet det kræver mange
forsøgsdeltagere og lang opfølgningstid, fordi sygdom og død ikke
forekommer hyppigt hos raske. Mange har derfor valgt at fokusere på 
ændringer i risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom eller kræft samt andre
mål, f.eks. om folk deltager i de anbefalede screeningsprogrammer.

Brug af sådanne surrogatmål, f.eks. blodsukker, blodtryk og 
kolesterol, er vidt udbredt i klinisk interventionsforskning, men der er
store problemer ved at slutte fra gunstige ændringer i surrogatmål til
reduceret sygelighed og dødelighed.

For det første kan den teoretiske sammenhæng mellem surrogat-
målet og de klinisk relevante eff ektmål være forkert eller unøjagtig,
således at man over- eller undervurderer de gavnlige virkninger af 
behandlingen. F.eks. havde man forventet, at stram kontrol af blodsuk-
keret ved type 2-diabetes ville føre til nedsat hjertedødelighed og færre
makrovaskulære komplikationer i forhold til konventionel kontrol,
men det lader ikke til at være tilfældet (8).

For det andet tager surrogatmål ikke højde for skadevirkninger af 
behandlingen. F.eks. viste tidlige studier, at diabetesmidlet rosiglitazon
var eff ektivt til sænkning af blodsukkeret hos diabetikere, men mange
år senere viste det sig, at det forårsager myokardieinfarkter i stedet for
at forebygge dem (9).

For det tredje er det vanskeligt at bruge surrogatmål i studier med
lang opfølgningstid på grund af frafald, hvilket jeg kommer tilbage til i
forbindelse med Ebeltoftundersøgelsen.
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Hvad angår forebyggelse af hjerte-kar-sygdom hos raske, fandt et
Cochranereview af livsstilsinterventioner, at selvom risikofaktorerne blev 
reduceret, var der ingen overbevisende eff ekt på sygelighed og dødelighed 
(10). Forfatterne konkluderede, at ændringerne i risikofaktorerne for-
mentlig skyldtes bias, især på grund af frafald, som nævnt ovenfor.

Der er stor usikkerhed om eff ekterne af livsstilsinterventioner og
megen uvished om overdiagnostik og overbehandling for de fl este
komponenter i helbredsundersøgelser. Det er derfor umuligt at sige
noget kvalifi ceret om balancen mellem gavnlige og skadelige virkninger
ved helbredsundersøgelser, medmindre man bygger det på randomise-
rede forsøg med relevante eff ektmål.

Gennemgang af vigtige forsøg
Vi er i gang med at lave et Cochranereview om helbredstjek, og her vil
jeg beskrive nogle af de vigtigste randomiserede forsøg. Ebeltoftstudiet
vil få ekstra opmærksomhed, da det har været meget debatteret i
Danmark.

Kaiser Permanente (11)
Dette var det første forsøg. Man randomiserede 10.713 personer mellem
35 og 54 år til helbredsundersøgelser eller usual care. Interventionen
stoppede først efter 16 år. Mange i kontrolgruppen fi k af egen drift
foretaget en helbredsundersøgelse, da der er tradition for dette i USA, 
hvilket må forventes at have udvandet forskellene mellem grupperne.

Efter 16 år var der ingen forskel i samlet dødelighed, indlæggelses-
dage eller funktionsnedsættelse. Forskerne havde på forhånd specifi ce-
ret en gruppe dødsårsager, som de forventede ville kunne blive forebyg-
get (hypertensionsrelaterede sygdomme og visse kræftsygdomme), og
når man analyserede disse alene, var der en signifi kant eff ekt, som blev 
drevet af hypertension og kolorektalcancer. Dette passer godt med vores 
nuværende viden.

Blandt dødsårsagerne var der to andre signifi kante eff ekter af 
helbredsundersøgelserne: øget dødelighed af lymfohæmatopoietiske
cancere og af selvmord. Det kan være tilfældigheder, men tendensen
blev set allerede ved syvårsopfølgningen og var signifi kant ved både 11- 
og 16-års-opfølgningen. Dette passer med vore værste forestillinger om
skadevirkninger ved helbredsundersøgelser: øget brug af røntgenunder-
søgelser og psykisk belastning af deltagerne. Forfatterne skriver ganske
vist, at de udforskede journalerne hos disse patienter uden at fi nde 
forbindelser til helbredsundersøgelserne, men journaler er mangel-
fulde, og den statistiske evidens for disse mulige skadevirkninger var 
lige så stærk som for den ønskede eff ekt på de forebyggelige dødsårsa-
ger. Mht. selvmord er det interessant, at man anvendte reserpin mod
forhøjet blodtryk, hvilket netop har vist sig at kunne udløse selvmord,
ikke uligt den situation, at selektive serotonin-genoptagelses-hæmmere
til børn og unge også øger selvmordsrisikoen.
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Screening South-East London (12)
Dette studie er meget hyppigt citeret for dets negative resultat. Det blev
udført af praktiserende læger i to store gruppepraksis i London. Man
randomiserede 7.229 personer til enten to generelle helbredsundersø-
gelser med to års mellemrum eller til kontrol. Efter fem år indkaldte 
man alle til en undersøgelse, hvor man målte bl.a. blodtryk og koleste-
rol, og spurgte til deres helbred. Man fortsatte med at indsamle data om
dødelighed, indlæggelser, lægebesøg og sygefravær i yderligere fi re år. 
Studiet er meget uklart rapporteret, og det ser ud til at have betydelige
metodologiske mangler.

Resultaterne var skuff ende og viste ingen eff ekt på noget som
helst. Om dette skyldes, at interventionen ikke virkede, at studiet ikke
var stort nok, at metoderne var mangelfulde, eller at gavnlige og skade-
lige virkninger ophævede hinanden, er umuligt at sige. 

Oxcheck (13) og British family heart study (14)
Disse to forsøg blev begge lavet i London i almen praksis, og i dem scree-
nede man for kardiovaskulær risiko med ledsagende livsstilsrådgivning. 
Eff ektmålene var risikofaktorerne selv. Begge forsøg var store, med over 
10.000 deltagere i alderen 35-64 år (Oxcheck) og 40-59 år (Family heart),
var veldesignede og hovedsageligt godt analyseret og rapporteret.
Oxcheck havde tre års opfølgning, og British family heart study et år. 

I Oxcheck fandt man små reduktioner i blodtryk og kolesterol, en
bedring i kost- og motionsvaner, og et lille fald i body mass index (BMI).
Der var ingen eff ekt på rygning eller alkoholforbrug. Der var ca. 20%, der
ikke kom til den afsluttende måling, og forfatterne forsøgte at tage
højde for dette ved at antage, at deres værdier var uændrede fra baseline.

Forfatterne var passende skeptiske i forhold til deres konklusioner
om eff ekten på blodtryk og havde mistanke om, at en stor del af det
kunne være tilvænning til målesituationen. De konkluderede, at
screening for kardiovaskulær risiko og ledsagende rådgivning virkede,
men kun meget lidt, og de stillede spørgsmålstegn ved, om de forven-
tede små gevinster var udgifterne og skadevirkningerne værd.

I British family heart study fandt man en lidt større reduktion i 
blodtryk (7 mmHg/3 mmHg) og en lille reduktion i kolesterol. Man
fandt også en reduktion i andelen af rygere, men ved analyse af 
baseline-værdierne hos dem i interventionsgruppen, som ikke var
mødt op til den afsluttende undersøgelse, fandt man dobbelt så mange 
rygere som blandt dem, der mødte op. Der var også lidt højere gen-
nemsnitsværdier af blodtryk og vægt, men færre som havde kendt 
hjertesygdom og diabetes. Det er umuligt at sige, hvilken eff ekt disse
forskelle har på resultaterne, men man kan konkludere, at frafaldet
ikke var tilfældigt.

Forfatterne skønnede, at deres resultater var behæftet med bias, og 
gættede på en reel reduktion i blodtryk svarende til ca. halvdelen af,
hvad de fandt og ingen eff ekt på rygning, mens de vurderede, at vægtta-
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bet og kolesterolfaldet var reelle. De konkluderede, at disse små gevin-
ster ikke kunne berettige den store indsats.

Ebeltoft (15)
Dette studie har været genstand for stor opmærksomhed og debat i
Danmark, hvorfor jeg vil fortælle mere om det end de øvrige forsøg, selv
om det er mindre.

Ebeltoftstudiet løb fra 1992 til 1997 og havde til formål at studere
eff ekten af helbredsundersøgelser med eller uden helbredssamtaler.
Opfølgningstiden var fem år. Man randomiserede 1.507 personer til én
af tre grupper: helbredsundersøgelser, helbredsundersøgelser + livs-
stilssamtaler og kontrol. Alle tre grupper fi k tilsendt et spørgeskema.
Den ene gruppe fi k tilbudt en bred helbredsundersøgelse udført af en
laborant, med skriftligt svar på prøverne og rådgivning om resultaterne.
Den anden gruppe blev derudover tilbudt en 45 minutters samtale med
en læge om sundhedsrelateret livsstil, med årlige opfølgninger. Den 
tredje gruppe fortsatte som vanligt. Efter fem år blev alle tre grupper
tilbudt en evaluerende screening, hvilket ca. tre fjerdedele deltog i.

Primære og sekundære eff ektmål er ikke eksplicit oplyst, hvilket 
giver risiko for rapporteringsbias, hvorved »interessante« resultater
oftere fi nder vej til artiklerne, og især til artiklernes konklusioner og
abstrakter, end mere nedslående resultater.

Den mest omtalte analyse var en sammenligning af kardiovasku-
lære risikofaktorer efter de fem år. Et af resultaterne var, at der ikke var
nogen som helst eff ekt af livsstilssamtalerne i sig selv. Resultaterne var 
faktisk så ens for de to interventionsgrupper, at de blev slået sammen i
analysen for at give mere statistisk styrke i sammenligningen med
kontrolgruppen. At livsstilssamtalerne ikke virkede, er ikke overrasken-
de og falder godt i tråd med den øvrige evidens (10).

Ved studiets afslutning var der 10,1% i screeningsgrupperne, som 
havde høj samlet kardiovaskulær risiko, mod 18,7% i kontrolgruppen. 
Ved fortolkningen af dette skal man være opmærksom på, at det an-
vendte scoresystem ikke var valideret, ikke benyttes længere og er 
blevet kritiseret alvorligt på en række punkter. Man bør derfor se på de
individuelle risikofaktorer i stedet for. 

I sammenligningen screening versus kontrol fandt man små
reduktioner i gennemsnitligt BMI, systolisk og diastolisk blodtryk samt
kolesterol. Kun ca. halvdelen af disse sammenligninger var statistisk 
signifi kante, men der var en klar tendens i dem alle mod en gavnlig
eff ekt af helbredsundersøgelserne. Det samme billede tegnede sig, når
man kiggede på andelen med forhøjede risikofaktorer. Hvordan det gik 
med rygningen, gives der højst overraskende ingen tal på, men det
fremgår af teksten, at der ikke var nogen eff ekt. 

De forskelle, man fandt mellem grupperne efter fem år, var små, 
f.eks. en gennemsnitlig reduktion i systolisk blodtryk på 1,7 mmHg og i
kolesterol på 0,14 mmol/l. 
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Screening Det har været diskuteret, om resultaterne er pålidelige. At skulle
måle på de samme mennesker med fem års mellemrum er meget vanske-
ligt, da mange mister interessen. Ca. tre fjerdedele mødte til den afslut-
tende screening. Ethvert større frafald giver risiko for bias. Folk forlader
ofte grupperne af forskellige årsager, også selvom de gør det i samme
omfang, og på den måde kan grupperne blive usammenlignelige.

Det er nemt at forstille sig muligheden for diff erentieret frafald i
Ebeltoft. Man kan tænke sig, at den indledende screening af interven-
tionsgrupperne har givet nogle deltagere afsmag for forebyggelse, og det
ligger nært at forestille sig, at nogle af dem, som var i høj risiko i starten
af studiet, men som ikke formåede at tabe sig, stoppe med at ryge, dyrke 
mere motion og spise anderledes, ikke følte trang til at gennemgå
endnu en screening, blot for at få bekræftet deres usunde livsstil.

Når man først har mistet en fjerdedel af deltagerne, er skaden sket,
men man kan godt undersøge risikoen for bias alligevel. Det er nødven-
digt at se på de eksisterende data for dem, der blev i studiet, og for dem,
der forlod det, men disse data er ikke publiceret. Når de fundne eff ekter 
er så små, som tilfældet er, kan selv diskrete og statistisk insignifi kante 
forskelle mellem dem, der falder fra, og dem der bliver i studiet, have 
afgørende betydning. Folk kan også adskille sig på andre måder end
dem, vi kan måle og tælle, f.eks. kan to mennesker med samme alder,
køn, BMI, socialstatus og rygestatus have forskellig evne til at tabe sig. 
Samlet set må disse resultater betragtes som upålidelige. 

Der var andre eff ektmål end kardiovaskulære risikofaktorer, og de
mest interessante er anvendelsen af primær- og sekundærsektoren. I 
Danmark fi ndes der nøjagtige og pålidelige data på alle, bortset fra dem, 
der emigrerer. Man fandt en initial stigning på grund af selve screenin-
gerne og samtalerne, som derefter faldt til kontrolgruppens niveau. Kun
for gruppen med screening plus samtaler var der samlet set et signifi -
kant øget forbrug af konsultationer i dagtiden over de fem år. Hvad 
angår hospitalsindlæggelser, ambulante besøg og skadestuebesøg fandt
man heller ingen forskelle mellem grupperne efter syv års opfølgning. 

Der blev ikke fundet øget brug af medicin. Studiet påviste imidler-
tid massiv diagnostisk aktivitet ved den indledende screening: 76% af 
alle havde mindst ét resultat, der gav anledning til rådgivning; og 9,7%
og 9,6% havde hhv. forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk.

Konklusion
De fl este af de screeninger, der anvendes i dag som komponenter i
helbredsundersøgelser, er ikke evidensbaserede, omend selve konceptet 
med en omfattende helbredsundersøgelse overraskende nok er bedre
undersøgt end bestanddelene.

I de studier, hvor man har brugt surrogatmål for risikoen for
kardiovaskulær sygdom, har man kun fundet beskedne eff ekter, som i
nogle tilfælde måske endda kan forklares ved bias. I de studier, hvor 
man undersøgte dødelighed, har man ikke fundet sikre beviser på gavn.
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Hvad angår skadevirkningerne, er disse blevet negligeret i mange
af forsøgene. Antallet af opfølgende undersøgelser er sjældent beskre-
vet, og det samme gælder antallet af nye diagnoser, som ellers er
afgørende for at kunne vurdere skadevirkninger og omkostninger.
Forsøgene fra 1990’erne viste ikke øget forbrug af medicin, men medi-
cinforbruget er steget kraftigt siden da, og især statinerne er blevet
meget udbredt.

De største studier med de mest relevante eff ektmål er lavet for
mange år siden. Og det er svært at generalisere til nutiden, også fordi vi
har fået bedre behandlinger og bedre diagnostik. Disse forbedringer kan
både være gavnlige og skadelige i en screeningssammenhæng. Når vi 
intervenerer over for raske mennesker, er vi derfor nødt til at sikre os, at
vi gør større gavn end skade. Denne viden kan vi kun opnå gennem
randomiserede forsøg med mortalitet og sygelighed som eff ektmål.
Surrogatmål dur ikke.

Økonomiske interessekonfl ikter: ingen angivet.
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