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Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen antar rekommendationen från Norrlandstingens regionförbund (NRF) om införande av kolorektal cancerscreening.
2. För screening avsätts 3,5 mnkr som hanteras och prioriteras inom ramen
för regionstyrelsens plan 2019.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser positivt på förslaget om införande av screening för kolorektal cancer. Förslaget väntas ge vinster i form av minskad dödlighet och
lidande samt minskade kostnader för sjukvården.

Sammanfattning
Region Norrbotten har sedan 2014 deltagit i en nationell studie för screening
av kolorektal cancer. Resultatet av studien, som avslutas vid årsskiftet, visar
att screening minskar dödligheten betydligt samtidigt som det leder till en
högre kostnadseffektivitet för sjukvården. Risken för överdiagnostisering
och överbehandling bedöms vara minimal varför regionen redan nu kan fatta
beslut om ett införande.
Studiens resultat ligger i linje med Socialstyrelsens rekommendation om
nationell allmän screening till män och kvinnor i åldern 60-74 år. NRF rekommenderar landstingen/regionerna i norra sjukvårdsregionen att införa
kolorektal screening från år 2019.

Ärendet
Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år
insjuknar ca 6 000 invånare varav ca 2 700 avlider i sjukdomen. Sedan 2014
pågår en nationell studie för tarmcancerscreening, SCREESCO, som avser
jämföra avföringsprover med FIT-test (fecal immunochemical test, screening
test för kolon cancer) mot koloskopi som screeningmetod samt utreda former
och förutsättningar för införandet av ett fullskaligt screeningprogram. Screeningprogram har i flera stora kliniska studier visats kunna minska dödligheten i kolorektal cancer med 15 procent. Risken för överdiagnostisering och
överbehandling har visat sig vara minimal. Allmän screening införd i hela
Sverige förväntas rädda ca 300 liv per år samtidigt som hälsoekonomiska
kalkyler visar på betydande ekonomiska vinster.
Allmän kolorektalcancerscreening förväntas spara i storleksordningen 30 liv
per år i norra regionen. Förutom de medicinska och humanitära vinsterna
innebär varje sparat liv även en avsevärd ekonomisk besparing för vården.
Palliativ vård beräknas kosta ca 700 tkr till 1 mnkr per patient.
Detta kan då ställas mot de beräknade kostnaderna för screening. En kalkyl
med extrapolering av data från screeningen i Stockholm – Gotland skulle
innebära en kostnad på 3,5 mnkr för Region Norrbotten. Om deltagandefre-
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kvensen visar sig vara högre i norra regionen blir kostnaderna högre. Varierande initialkostnader kan tillkomma för utbyggnad av regionens endoskopienheter med ytterligare lokaler, instrument och utbildning av fler skopister.
För SCREESCO studien har Region Norrbotten avsatt 1,5 mnkr centralt per
år för åren 2014-2018. Budgeten för framtida screening, beräknat på 390
koloskopier per år, är 3,5 mnkr, fördelat på administrativa kostnader 975 tkr,
analys FIT-tester 890 tkr och koloskopi 1,6 mnkr.

Bilagor:
Protokollutdrag Förbundsdirektionen 2017-09-27 § 72 Screening för kolorektal cancer i norra regionen
Protokollsutdrag skickas till:

Verksamhetsdirektör
Ekonomidirektör
Divisionschef närsjukvård
Divisionschef länssjukvård

ANSVARIG AVDELNING

DOKUMENT-ID

VERSION

[Gäller för verksamhet]

ARBGRP583-382524020-446

0.18

ANSVARIG CHEF
Anneli Granberg

HANDLÄGGARE
Ingegerd Morian Andersson

