HSU 2005-10-18 p 13
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Landstingsstyrelsens förvaltning
Beställare Vård

2005-09-27

LS 0305-1699

Handläggare:
Göran Rådö

Yttrande över motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om screening
för bl a tjocktarmscancer
Ärendet
Landstingsstyrelsen ska yttra sig över motionen och har överlämnat den till hälsooch sjukvårdsutskottet för beredning.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar
att

föreslå landstingsstyrelsen yttra sig enligt förvaltningens synpunkter i det här
tjänsteutlåtandet.

Förvaltningens synpunkter
Cancer i tjocktarm (colon) och ändtarm (rektum) är en av de vanligaste
cancerformerna för båda könen. I Sverige rapporterades år 2000 5 200 nya fall,
varav 900 i Stockholms län. I randomiserade studier påvisas att tidig diagnostik
med F-Hb (mätning av blod i avföringen) kan minska dödligheten i sjukdomen
med 20%.
Medicinsk programberedning 4 har på eget initiativ genomfört en utredning för att
belysa förutsättningar, erfarenheter, kostnader och konsekvenser för kolorektal
cancerscreening. Enligt utredningen ökar såväl incidens som mortalitet. Rapporten
framhåller betydelsen av tidig upptäckt och pekar på att det är möjligt att med
enkelt test påvisa blod i avföringen. Genom att diagnostisera och ta bort polyper i
tarmen eller cancer i tidigt skede kan fler patienter botas och dödligheten i denna
cancerform minskas. Utredningen har lett till ett förslag att Stockholms läns
landsting inför screening. Målgruppen föreslås vara alla invånare i ålder 60-69 år
och screeningsintervallet föreslås vara två år. I utredningsrapporten föreslås att
screeningen inleds år 2006 för att vara fullt utbyggt år 2012. Kostnaden det första
året beräknas till 6,8 mkr och ökar successivt till 14,8 mkr när verksamheten är
fullt utbyggd. Utredningsrapporten anmäldes vid hälso- och sjukvårdsutskottets
sammanträde 2005-04-19 varvid angavs att frågan bör prövas i arbetet med
budget 2006. Den fullständiga rapporten finns att läsa i HSU-handlingarna från
detta sammanträde. I rapporten finns också redogörelser för kostnader och
kostnadseffektivitet samt för risken för komplikationer och biverkningar.
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Socialstyrelsen arbetar f.n. med Nationella riktlinjer för tre tumörsjukdomar;
bröstcancer, prostatacancer och kolorektal cancer. I riktlinjerna för kolorektal
cancer kommer frågan om screening för kolorektal cancer att behandlas.
Enligt förvaltningens mening finns det skäl att avvakta ställningstagande på
nationell nivå innan beslut fattas inom Stockholms län landsting om att införa en
kolorektal screeningverksamhet.
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