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Svensk studie avseende screening av tarmcancer – 
erbjudande om deltagande 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med landets sex reg-

ionala cancercentrum gått ut med ett erbjudande och en uppmaning om deltagande 

i en nationell studie avseende screening av tarmcancer (se bilaga). Förslaget är 

framtaget av en nationell arbetsgrupp där företrädare för samtliga cancercentrum 

ingått. Enligt överenskommelsen mellan staten och SKL, ”Ännu bättre cancer-

vård”, ska SKL under 2012 verka för att studien påbörjas och att alla lands-

ting/regioner deltar. Målet är att beslut om deltagande ska vara klart innan som-

maren 2012. 

Bakgrund 
Kolorektalcancer (cancer i tjock- och ändtarm) drabbar både män och kvinnor och 

är den näst vanligaste cancerformen i Sverige. Trots förbättrade behandlingsmöj-

ligheter avlider ungefär hälften av de drabbade inom en femårsperiod efter dia-

gnos. Tidig upptäckt ökar påtagligt överlevnad och livskvalitet och innebär även 

en betydligt lägre behandlingskostnad. Hos patienter som upptäcks tidigt är fem 

till tio-årsöverlevnaden cirka 90 procent, medan den är betydligt lägre, ned mot 10 

procent om sjukdomen upptäcks i ett sent skede. 

 

I Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för kolorektalcancer från 2007 fick scre-

ening rekommendationen ”Forskning och Utveckling”. Det innebär att screening 

inte bör införas som rutin, men att den bör utföras inom ramen för vetenskapliga 

studier. Socialdepartementet har anslagit medel för att ta fram ett förslag på en 

nationell studie rörande screening av tarmcancer. Det finns behov av ökad kun-

skap om screening av befolkningen leder till förväntade effekter i form av lägre 

dödlighet och lägre kostnader. Det finns även behov av att vetenskapligt studera 

vilken screeningmetod som ger bäst effekt.  

 

Nationella arbetsgruppen har påpekat att screening är på gång att införas redan 

idag, både i Sverige (Stockholms läns landsting och Gotland har screening base-

rad på mätning av förekomsten av blod i avföringen) och i andra länder. Utan till-

räckligt omfattande studier kommer det emellertid fortfarande att vara oklart vil-

ken effekt programmen har och vilken eller vilka metoder som är mest effektiva. 



 

       

2012-06-18 LJ2012/609 

 
 

 

Aktuellt förslag om nationell screeningstudie 
Det aktuella förslaget om en nationell studie föreslås omfatta cirka 200 000 perso-

ner mellan 59-62 år. Undersökning med koloskopi genomförs primärt på 10 pro-

cent av gruppen och primär undersökning av blodförekomst i avföring hos 30 pro-

cent. Resterande personer kommer att utgöra kontrollgrupp. Studien planeras 

fortgå upp till 15 år för att säkert kunna svara på frågan om förbättrad överlevnad. 

Redan efter 3-5 år beräknas frågor rörande screening kunna besvaras. Studien 

föreslås även omfatta en hälsoekonomisk del samt uppföljning av patientupplevel-

ser. 

 

För Jönköpings län skulle studien innebära cirka 800 screening-undersökningar 

med koloskopi under de första tre åren. Till detta kommer cirka 2 800 personer 

som ska undersökas för blod i avföringen. Vid förekomst av blod i avföringen 

krävs fortsatt undersökning av tarmen med koloskopi. Utöver detta tillkommer 

kostnader för analys av avföringsprover som uppskattas till cirka 800 000 kr de 

första tre åren. Kostnaderna för screening med koloskopi beräknas uppgå till drygt 

3 500 000 kr under samma period. Totalt, inklusive studiekostnader, beräknas 

kostnaden under de tre första åren uppgå till cirka 4 500 000 kr. 

Bedömning/slutsats 
Medicinsk programgrupp kirurgi har uttalat sig positivt när det gäller medverkan i 

studien och tror att en screening kan medföra stora vinster genom att cancer upp-

täcks i tid. Resurserna för koloskopier är idag begränsade och täcker inte upp för 

en screeningverksamhet både avseende ekonomi samt tillgång till kompetens. 

 

En förutsättning för deltagande i studien är att merparten av övriga landsting och 

regioner deltar. Anslutning till studien bör göras successivt, utifrån kapacitet och 

tillgång till koloskopister.  

 

Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att Landstinget i Jönköpings län till SKL uttrycker sitt intresse för deltagande i 

studien under förutsättning att: 

 merparten av övriga landsting och regioner deltar 

 anslutning kan ske successivt utifrån kapacitet. 
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