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Ambassadør for 
Vidunderlivet

Eksempel 1: HPV-Vaccination

• Formål er at reducere risikoen for livmoderhalskræft

• Men vi kan ikke lave forsøg, hvor endepunktet er kræft

• Derfor forsøg, hvor endepunktet er svære forstadier til kræft

• Disse hedder CIN2+



RCT, General model, Intention to treat
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RCT, FUTURE I, Per-protocol susceptible population,

Lesions associated with vaccine-type HPV 16/18
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RCT, HPV 16/18 - vaccinestudier

Kvinder Svære forstadier Total

HPV 16/18 Andre HPV

HPV-naive

Ikke HPV-naive

Alle kvinder

Dette præsenteres vi for

Dette spurgte vi om



HPV-vaccination i Danmark

og forventet beskyttelse        

mod CIN2+                

Dato for 

implemen-

tering

Fødsels-

kohorte 

Alder ved

implemen-

tering

Beskyttelse

mod

HPV16/18

CIN2+

Beskyttelse

mod alle 

CIN2+

1 oktober 

2008

1993-1995 13-15 år 98-100% 70%

1 januar 

2009

1996 

og derefter

12 år 98-100% 70%



HPV-vaccination af 19-26 årige kvinder 

• 11. august 2011: Sundhedsminister Bertel Haarder: ”Jeg 

er rigtig glad for og faktisk stolt over, at vi nu kan tilbyde 

de lidt ældre piger beskyttelse mod udvikling af 

livmoderhalskræft … efter at have lyttet til 

Sundhedsstyrelsen er vores vurdering, at det rigtigste er 

at give tilbuddet til alle under 26 år”

• Sundhedsstyrelsens råd var ikke tilgængeligt

• Så tænkte jeg, nogle må sige sandheden

• Litteraturen er meget svær at læse

• Foredrag på Nordic Vaccine Meeting efterår 2012



HPV-vaccination i Danmark

og forventet beskyttelse        

mod CIN2+                

Dato for 

implemen-

tering

Fødsels-

kohorte 

Alder ved

implemen-

tering

Beskyttelse

mod

HPV 16/18

CIN2+

Beskyttelse

mod alle 

CIN2+

1 oktober 

2008

1993-1995 13-15 år 98-100% 70%

1 januar 

2009

1996 

og derefter

12 år 98-100% 70%

27 august 

2012

1985-1992 19-26 år <44-55% <17-30%



Eksempel 2: Brystkræftscreening

• Formålet er at nedsætte dødeligheden af brystkræft

• Dette gøres ved at opdage brystkræft med røntgenstråler, 

inden sygdommen har giver symptomer

• Så er behandlingen mere effektiv

• Både fordele og ulempen skal kendes



Brystkræftscreening i Danmark

• Screening indført i

København i 1991,

Fyn 1993, og

Frederiksberg 1994 

• Efter RCT i Sverige viste

nedgang i dødeligheden af

brystkræft på 25%

• Ingen opportunistisk

screening

• Danmark ideelt til at se, om

screening virker i det

almindelige sundhedsvæsen

Histosisk

Kontrol

gruppe

Studie gruppe

København

Fyn

Frederiksberg

Historisk

Regional

Kontrol

gruppe

Regional

Kontrol

gruppe



Studier i Danmark

Olsen et al, BMJ, 2005

“Dødeligheden af brystkræft i

screeningsperioden blev

reduceret med 25% … i forhold

til, hvad man skulle forvente

uden screening”

Jørgensen et al, BMJ, 2010

“Vi kunne ikke se nogen effekt

af de danske screenings-

programmer på dødeligheden

af brystkræft”

Njor et al, BMJ, 2013

For København og Fyn 

tilsammen udgjorde

“overdiagnostik højst

sandsynligt … 2.3%” af

brystkræfttilfælde i

målgruppen for screening

Jørgensen et al, 

BMC Women’s Health, 2009

“1 ud af 4 brystkræfttilfælde

diagnostiseret i screeningalder i

de danske screenings-

programmer er

overdiagnostiseret”

Hist Studie

Hist, 

Reg

Reg



Epidemiologen må stæde i karakter 1:

Incidence-based mortality

• Kun kvinder, hvis brystkræft er opdaget efter, at screeningen er

startet, kan have effekt af screeningen

Fyn: Alle dødsfald af

brystkræft efter screening

Fyn: Kun “røde” dødsfald

diagnostiseret hos kvinder

efter screening



Epidemiologen må stæde i karakter 2:

Kohorte data

• Effekten af screening skal vurderes udfra screenede fødsels-

årgangen ikke udfra faste aldersklasser

Brystkræft

med screening

Brystkræft

uden screening



Konklusion

• Eksempel 1: jeg “overlevede”, og mit indlæg fik

ingen betydning

• Eksempel 2: vores resultater respekteres,  

screeningen fortsætter, og højlydte beskyldninger

om “politisering”


