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§ 22

Motion 6-2017 om screening av
tjocktarmscancer
Dnr 3677-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Yttrande till beslutsförslaget
Frågan om screening av tarmscancer är under beredning nationellt genom
screeningstudien SCREESCO där regionen deltar. Studien utreder en nationell lösning för ett ordnat införande av screening av tarmscancer, med sikte på
breddinförande 2019. Frågan utreds därmed inom ramen för studien. Det är i
dagsläget brist på personal med kompentens inom området, både i Norrbotten och nationellt, samtidigt som det är betydande väntetider för koloskopiundersökningar. Regionen bedömer att screeningstudien är en viktig del i
förberedelsen för ett eventuellt införande i länet och att studien behöver fullföljas innan ett införande kan ske.

Sammanfattning
Jens Sundström (L) föreslår i en motion att regionen ska utreda möjligheten
att erbjuda screening av tjocktarmscancer för personer över 60 års ålder i
form av hemtest vartannat år. Regionen deltar redan i en pågående nationell
studie där formerna för screening utreds och avser invänta resultatet av
denna studie innan beslut tas.

Ärendet
Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige
och cirka 6 000 personer diagnoseras årligen med sjukdomen. Dödligheten
vid utvecklad tarmcancer är över 40 procent, men vid tidig upptäckt och
behandling är dödligheten betydligt lägre. För att upptäcka tidiga fall så rekommenderar Socialstyrelsen att landsting och regioner bör erbjuda screening (systematisk undersökning av en del av befolkningen) av tarmscancer.
Metodval och ålder är inte fullt ut bestämt men tyder på hemtest för riskgruppen män och kvinnor i åldern 60-74 år, enligt förslag från Regionala
cancercentrum i samverkan och Socialstyrelsen.
Sedan 2014 pågår en nationell screeningstudie av tarmscancer (SCREESCO)
där två olika screeningmetoder jämförs. Region Norrbotten deltar i studien
genom Regionalt cancercentrum norr. Förutom att jämföra screeningmetoder
så syftar studien till att bygga upp de kompetenser och resurser som krävs
för ett fullskaligt screeningprogram. Det handlar bland annat om att kvalitetssäkra koloskopiverksamheter hos deltagande landsting/regioner och att
bygga upp en central administration och kallelseförfarande. Studien slutförs
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2019 och regionens deltagande ger en förberedelse för ett framtida införande
i regionen.
Bilagor:
Motion 6-2017 om screening av tjocktarmscancer
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