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Motion angående att införa tarmcancerscreening i Västra Götalandsregionen.
Varje år drabbas cirka 6 000 svenskar av tarmcancer, hälften av dem dör. Medelåldern för de som
drabbas är 75 år. Cancerformen är den tredje vanligaste efter bröstcancer och prostatacancer.
Överlevnadschansen ökar ju tidigare cancern upptäcks och med ett enkelt screeningsprov finns
förutsättning för detta. I Stockholm och på Gotland pågår sedan flera år tillbaka en sådan screening
för att tidigt upptäcka cancern.
I dessa båda landsting får alla 60 – 69 åringar vartannat år hem ett test med posten där de ska ta ett
prov på avföringen som sedan skickas till laboratorier. Provet analyseras, och hittar man blod i
avföringen kallas patienten till en undersökning. Av de som då undersöks visar sig 10 – 15 procent ha
cancer.
Genom studier är det klarlagt att screening räddar liv. I Sverige skulle cirka 400 dödsfall om året
undvikas, i vårt landsting cirka 20 personer. Riktlinjer för screening kom redan 2003 från EU.
Beräkningar visar att fler liv kan räddas med screening för tarmcancer än vid mammografi för
bröstcancer. Både specialistläkarföreningen inom området och Riksförbundet för magtarmsjuka
har påpekat att screening för att tidigt upptäcka cancer är av stor vikt för att rädda liv.
VGR gick med i tarmcancerstudien Screesco som startade i början av 2014 och skall avslutas 2019,
men enligt mailkonversation med verksamhetschefen på Regionalt Cancercentrum Väst, så var inte
Socialstyrelsen lika tydlig i sin rekommendation då studien inleddes som idag.
Enligt socialstyrelsen rekommendationer så bör regioner/landsting att införa tarmcancer screening.

Med anledning av ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta:
Att ge i uppdrag åt Hälso o Sjukvårdsstyrelsen, utifrån erfarenheter av befintlig screeningverksamhet
från Gotland och Stockholm och Socialstyrelsens rekommendationer, snarast skapa förutsättningar
för att införa screening för att tidigt upptäcka tarmcancer hos personer mellan 60 – 69 år.
För Sverigedemokraterna
Magnus Harjapää

