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NRK 28. august 2018

To legar, to svært så ulike 
meiningar. Kan det vere ei 
(teoretisk) forklåring på at 
dei er usamde?



• Kunne lese fagtekstar som byggjer på screening-

forsking

• Kunne delta i det faglege ordskiftet om screening i 

allmennmedisinsk arbeid

• Kunne diskutere screening med pasientar og friske 

personar i fastlegepopulasjonen

Læringsutbytte



• Kontinuerleg medisinsk debatt, med til dels steile 

frontar, sidan 1970-talet

• WHOs kriteria for screening (1968, 2008), med 

utgangspunkt i målet om å oppdage sjukdom før den 

melder seg sjølv, og så tidleg at pasienten får betre 

prognose

• Medisinske og statistiske forhold, godt blanda med 

økonomiske kostnader og etiske utfordringar

Screeninghistorie



• The condition should be an important health problem.

• There should be a treatment for the condition.

• Facilities for diagnosis and treatment should be available.

• There should be a latent stage of the disease.

• There should be a test or examination for the condition.

• The test should be acceptable to the population.

• The natural history of the disease should be adequately understood.

• There should be an agreed policy on whom to treat.

• The total cost of finding a case should be economically balanced in 

relation to medical expenditure as a whole.

• Case-finding should be a continuous process, not just a "once and for all" 

project.

WHOs kriteria frå 1968



• Sensitivitet

• (Spesifisitet)

• Positiv prediktiv verdi

• Litt mengdelære og så vidt innom Bayes teorem

• «Lead time bias»

• «Length bias»

Tema for oss i dag
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Screening

Mange eksempler: 

Mammografi 

Prostata-spesifikt antigen (PSA) 

Blodtrykk  

Blodsukker  

Kolonoskopi 

Cervix-cytology
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Fasit
Test Syk + Syk -

Sykdom som 
screening-testen 
påviser – de sanne 
syke  

Frisk – men testen er 
positiv – det er de

Falske positive

Testen er negativ 
men personen er syk

Falske negative 

Friske – som er test 
negative –

Sanne friske

+

-



• Sensitivitet: Sannsynlegheit for at testen er positiv 

(viser sjukdom) hos dei som er sjuke, P (T │S)

• Spesifisitet: Sannsynlegheit for at testen er negativ 

(ikkje viser sjukdom) hos dei som er friske, P(┐T│┐S)

• Positiv prediktiv verdi: Sannsynlegheit for at ein

person med utslag på testen verkeleg er sjuk, P(S│T)

• Sensitivitet og spesifisitet er relativt konstante test-

eigenskapar, men positiv prediktiv verdi er avhengig av 

meir enn testeigenskapane!

Dei vanskelege orda



Bayes teorem

Populasjonen

Dei sjuke (S)

Dei med utslag 
på testen (T)



Sensitivitet

P (T │S) = P(T∩S) / P(S)

gir

P (T │S) * P(S) = P(T∩S) 

Positiv prediktiv verdi

P(S│T) = P(T∩S) / P(T)

Bayes teorem (uavhengige hendingar)

Populasjonen

Dei sjuke (S)

Dei med utslag 
på testen (T)

Det er desse me
vil ha tak i (T∩S)



Sensitivitet

P (T │S) = P(T∩S) / P(S)

gir

P (T │S) * P(S) = P(T∩S) 

Positiv prediktiv verdi

P(S│T) = P(T∩S) / P(T)

Bayes teorem

Populasjonen

Dei sjuke (S)

Dei med utslag 
på testen (T)

Det er desse me
vil ha tak i (T∩S)

P(S│T) = P(T│S) * P(S) / P(T) 



Sensitivitet

P (T │S) = P(T∩S) / P(S)

gir

P (T │S) * P(S) = P(T∩S)

Positiv prediktiv verdi

P(S│T) = P(T∩S) / P(T)

Bayes teorem

Populasjonen

Dei sjuke (S)

Dei med utslag 
på testen (T)

Det er desse me
vil ha tak i (T∩S)

P(S│T) = P(T│S) * P(S) / P(T) 



Sensitivitet

P (T │S) = P(T∩S) / P(S)

gir

P (T │S) * P(S) = P(T∩S) 

Positiv prediktiv verdi

P(S│T) = P(T∩S) / P(T)

Bayes teorem

Populasjonen

Dei sjuke (S)

Dei med utslag 
på testen (T)

Det er desse me
vil ha tak i (T∩S)

P(S│T) = P(T│S) * P(S) / P(T) – obs auke i positiv 
prediktiv verdi med aukande sjukdomsprevalens



15

Høy spesifisitet er nødvendig for å unngå mange falske 

positive tester.

Og – høy sensitivitet er nødvendig for å unngå mange

falske negative tester.

NB:

Ying – yang forhold mellom sensitivitet og spesifisitet

Høy sensitivitet – dvs at en stor andel av de syke blir 
påvist med screening-testen – følges av relativt

lav spesifisitet –

og dermed høyt antall falske positive
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Jfr med klinikken:

I diagnostisk testing er hensikten å avklare mistanke om 
sykdom. Leger holder ikke ut å overse sykdom – og fokuset 
blir derfor på høy sensitivitet – man vil simpelthen ikke 
akseptere falske negative – for det betyr å overse noen 
som faktisk har sykdommen. 

Den kliniske prioritet er den enkelte pasient, og det er 
kanskje en grunn til at man ikke ser hvor viktig høy 
spesifisitet er i screening-sammenheng 

– kanskje nøkkelen er at i screening er det like mye 
befolkningen som er målgruppen – som den enkelte pasient. 

Problemet i screening er at et høyt antall falske positive 
stjeler store diagnostiske ressurser for å avklare 
situasjonen – for i utgangspunktet vet man ikke om testen 
– som peker ut en person som syk - er sann eller falsk. 



NRK 28. august 2018

To legar, to svært så ulike 
meiningar – fordi dei ser 
ulike populasjonar??????
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Lead time bias

Effekten av screening blir ofte målt som tiden fra diagnose 

til «endepunktet» inntreffer (for eksempel død). 

(Denne tiden blir ofte kalt survival time) 

Siden diagnosen stilles tidligere pga screening vil pasienten 

leve lengre med diagnosen, 

men det betyr ikke nødvendigvis at pasientens liv er 

forlenget pga screeningen -

og hensikten med screening er jo å forlenge pasientens liv 

– ikke at pasienten skal leve lengre med diagnosen. 
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Idea of modeling

Breast cancer
mortality

Time
First counties 

included in 
screening program

Expected breast cancer mortality 

in the absence of screening 
(modeled as latent variable)

(potential)

Screening effect

Last counties 
included in 

screening program
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Length bias

Har å gjøre med at screening har en tendens til å fange 

sykdom som utvikler seg sakte -

og at screeningen har tendens til å gå glipp av aggressiv

sykdom som utvikler seg raskt og ofte viser seg i intervallet 

mellom to screening-runder – det er opprinnelsen til 

begrepet «intervall-cancer».

– med andre ord, screening har tendens til å påvise sykdom 

som i gjennomsnitt er mindre farlig enn det man

forventer
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Length bias

I et slikt scenario kan det godt hende at pasienter med 

screening-oppdaget sykdom lever lenger,  

men det kan skyldes sykdommens mindre aggressive natur, 

og ikke at den ble oppdaget tidlig. 
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Screening-balanse: 
gevinst versus skade

En studie (Kalager et al) som brukte norske mammografi-

data konkluderte med flg:

For hvert liv som blir spart på grunn av mammografi-

screeningen, er det mellom 5 og 15 kvinner som blir 

diagnostisert - og behandlet - for en cancer som ikke vil 

ha påvirket deres liv og livskvalitet i vesentlig grad – dvs en 

tilstand som ser malign ut i mikroskopet – men som har et 

benignt forløp. 

Mange kaller altså dette «overdiagnostiserte» tilfeller –

som følgelig blir «overbehandlet».
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Screening-balansen: 
gevinst versus skade

Vi må spørre:

Er dette et stort tall? 

At mellom 5 og 15 kvinner får en kreftdiagnose og blir over-

behandlet for at en annen kvinne skal slippe å dø av 

brystkreft. 

Et retorisk spørsmål til dere: 

Er det akseptabelt at de 5 til 15 kvinnene må betale den 

prisen – for at en annen kvinne får leve? 



Kor stor del av mennene som de finn høg PSA på får 

behandling?

Kor stor del av kvinnene som de finn celleforandringar

(cervix) på får observasjon som vidare tiltak?

Til ettertanke



Stian Lydersen. Hva er sannsynligheten for riktig resultat av en diagnostisk test?

https://tidsskriftet.no/2017/10/medisin-og-tall/hva-er-sannsynligheten-riktig-resultat-av-

en-diagnostisk-test

DIAGNOSTISK SENSITIVITET, SPESIFISITET, PREDIKTIV VERDI (forfattar ikkje

oppgitt)

https://labhandbok.unn.no/sensitivitet-spesifisitet-prediktiv-verdi/category927.html

Medisinsk diagnostikk (forfattar ikkje oppgitt)

https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HMED1101/h04/Forelesningsnotat

er/Diagnostikk.ppt

Nokre gode tekstar

https://tidsskriftet.no/2017/10/medisin-og-tall/hva-er-sannsynligheten-riktig-resultat-av-en-diagnostisk-test
https://labhandbok.unn.no/sensitivitet-spesifisitet-prediktiv-verdi/category927.html
https://www.uio.no/studier/emner/medisin/helseadm/HMED1101/h04/Forelesningsnotater/Diagnostikk.ppt

