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Motion - Screening för att tidigt upptäcka
tarmcancer

Handlingar i ärendet:
Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige
Motion från Kristina Winberg, SD
Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet
Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen 2012-01-24
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2012-01-24

LK11-0011

Landstingsfullmäktige

Motion - Screening för att tidigt upptäcka
tarmcancer
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Kristina Winberg,
Sverigedemokraterna, landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen utifrån erfarenheter från Gotland och Stockholm
att snarast skapa förutsättningar för att införa screening för att tidigt upptäcka
tarmcancer hos personer mellan 60-69 år.
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet för
yttrande.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-01-24.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
LANDSTINGSSTYRELSEN

Maria Frisk
Landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Jönköping den 29 December 2010

2010(SD1)

Motion│ Sverigedemokraterna
Landstingsfullmäktige i Jönköpings Län

Varje år drabbas 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 två år en sådan screening för att tidigt upptäcka cancern.
I dessa båda landsting får alla 60 – 69 åringar vartannat år hem med posten ett test 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 dem som då undersöks visar sig
10 – 15 procent ha cancer.
Genom studier är 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 cancern är av stor vikt för att rädda liv
Med anledning av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta
-att uppdra åt landstingsstyrelsen utifrån erfarenheter från Gotland och Stockholm att snarast
skapa förutsättningar för att införa screening för att tidigt upptäcka tarmcancer hos personer
mellan 60 – 69 år.

…………………………………………..
Kristina Winberg, landstingsledamot (SD)
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YTTRANDE
2011-11-16

LK11-0011

Landstingsfullmäktige

Motion - Screening för att tidigt upptäcka
tarmcancer
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Kristina Winberg,
Sverigedemokraterna landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen utifrån erfarenheter från Gotland och Stockholm
att snarast skapa förutsättningar för att införa screening för att tidigt upptäcka
tarmcancer hos personer mellan 60-69 år.
Motionen har för yttrande lämnats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet
som framför följande.
Under utskottets beredning av motionen har information lämnats av
verksamhetschefen på kirurgkliniken på Höglandssjukhuset, ansvarig överläkare
på kirurgkliniken på Visby lasarett och samordningssjuksköterskan på Karolinska
universitetssjukhuset i Stockholm. Information har också inhämtats från bland
annat Socialstyrelsen, Läkartidningen (Nr 26-28, 2010) och Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU), Cancerplan för Landstinget i Jönköpings län,
Vårdguiden, Stockholms läns landsting och Läkemedelsvärlden (LmV), (2011-0204).
För ett tiotal år sedan föreslog EU:s committee of Cancer Experts att EUkommissionen skulle rekommendera medlemsländerna att införa screening för
bland annat kolorektal cancer. Flera europeiska länder har därefter infört
screening. Ett närverk har bildats med målet att formulera riktlinjer med
evidensbaserade rekommendationer för organisation, kvalitetskontroll, testmetod
m.m.
Sedan 2008 respektive 2009 gör Stockholms läns landsting och Gotlands kommun
screeningundersökningar. Undersökningarna baseras på erfarenheter från Finland.
Socialstyrelsen har påbörjat arbetet med att uppdatera och revidera 2007 års
nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer. En preliminär
version av de uppdaterade riktlinjerna beräknas vara klar under våren 2013.
2007 års riktlinjearbete hade en vårdprogramsliknande ansats.
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YTTRANDE
2011-11-16

LK11-0011

Uppdateringen kommer istället att enbart fokusera på frågeställningar som har
identifierats som områden där behovet av vägledning är som störst p.g.a: etiskt
svåra frågor, höga kostnader och tveksamhet om nytta, praxisskillnader, olika
uppfattningar i professionen och behov av utmönstring av ineffektiva eller
skadliga metoder.
Professionen i vårt landsting menar att de förväntade effekterna av ett program för
kolorektal screening är små (ca 16 %) jämfört med andra
screeningundersökningar som t.e.x. cervixcancer (80%), trots EU´s
rekommendationer.
I Sverige har vi dessutom ett offentligt finansierat sjukvårdssystem som delvis
skiljer sig från de övriga EU-ländernas. Därför behövs noggranna
kostnadsberäkningar utifrån svenska förhållanden och värdera screening mot
andra åtgärder inom cancervården. Det handlar alltså om etiska och moraliska
ställningstaganden, prioriteringar och om strukturen- och organisationen av vår
hälso- och sjukvård.
Enligt cancerplanen i vårt landsting kommer den regionala medicinska
programgruppen (RMPG) att följa frågan om införande av screening av bland
annat kolorektalcancer.

Förslag till beslut
Med hänvisning till vad som ovan redovisats föreslår utskottet
landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Utskottets behandling av ärendet framgår av bifogat protokollsutdrag.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET HÖGLANDET

Helena Stålhammar
Ordförande

Lena Lindgren
Utskottssekreterare

PROTOKOLL
UTDRAG

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, §§ 86-101
Tid:

2011-11-16, kl 10:00-15:05

Plats:

Ulfsparresalen, Höglandssjukhuset, Eksjö

§ 92

Motion – Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer
(LK11-0011)

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Kristina Winberg, Sverigedemokraterna
landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen utifrån erfarenheter från
Gotland och Stockholm att snarast skapa förutsättningar för
att införa screening för att tidigt upptäcka tarmcancer hos
personer mellan 60-69 år.
Motionen anmäldes för planeringsgruppen 2011-01-14 och
för utskottet vid sammanträdet 2011-01-27. Utskottet gav
planeringsgruppen i uppdrag att ta fram förslag på hur
motionen ska beredas.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-02-11 kom de
fram till följande:
De vill ha statistik över undersökningar och resultat, samt
att en representant från vårt landsting ska bjudas in till ett
utskottssammanträde för information.
Vid utskottets sammanträde 2011-03-29 fördes en kort
diskussion och ledamöterna enades om att
verksamhetschefen för kirurgkliniken på
Höglandssjukhuset ska bjudas in till ett sammanträde under
hösten.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-05-17
redogjorde sekreteraren muntligt och skriftligt för
kontakter med Stockholm och Gotland, som gör
screeningundersökningar sedan 2008 respektive 2009.
Följande artiklar och handlingar delades ut:
- ”Första året med screening för kolorektal cancer i
Stockholm”, ur Läkartidningen nr 26-28 2010.
- ”Screening för tidig upptäckt av tjock- och
ändtarmscancer” ur Vårdguiden, Stockholms läns
landsting, 2010-02-05.
- ”Allmänna kontroller utreds noggrant inför nya riktlinjer”
ur Dagens Medicin, bilaga Cancer, 2011-03-23.
- EU´s rekommendation om cancerscreening 2003.
- SBU Screening för kolorektal cancer, 2000 med rev.

PROTOKOLL
UTDRAG

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, §§ 86-101
Tid:

2011-11-16, kl 10:00-15:05
2002.
En kort redogörelse av ovanstående lämnades vid
utskottets sammanträde 2011-05-30.
Ovanstående material bifogades kallelsen till
utskottssammanträdet 2011-09-15. Hans Ravn,
verksamhetschef för kirurgkliniken vid Höglandssjukhuset
medverkade då med information.
Därefter fördes en diskussion om levnadsvanors betydelse
för sjukdomsutveckling, landstingets ekonomi,
kostnadseffektivitet, samt för- och nackdelar med
screeningundersökningar.
Utskottet gav planeringsgruppen i uppdrag att göra en
sammanfattning inför ett yttrande.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-09-28
sammanfattade ledamöterna den information som lämnats
vid tidigare utskottssammanträden. Sekreteraren fick i
uppdrag att skriva ett förslag till yttrande till
planeringsgruppens sammanträde den 2 november.
Sekreteraren presenterade ett förslag till yttrande vid
planeringsgruppens sammanträde 2011-11-02. Efter en
redaktionell justering enades planeringsgruppen om att
utskottet ska föreslå landstingsfullmäktige att avslå
motionen.
Förslaget som bifogades kallelsen till dagens sammanträde
diskuteras nu. Utskottet godkänner föreliggande förslag till
yttrande. Samuel Godrén yrkar bifall till motionen, övriga
ledamöter yrkar avslag.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden
och finner att utskottet beslutar att motionen avslås.
Samuel Godrén reserverar sig till förmån för eget yrkande.

PROTOKOLL
UTDRAG

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, §§ 86-101
Tid:

2011-11-16, kl 10:00-15:05

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Helena Stålhammar

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Lindgren

Birgitta Dovskog

PROTOKOLL
UTDRAG

Landstingsstyrelsen §§ 1-24
Tid:

2012-01-24, kl 13:00-16:15

Plats:

Landstingets kansli, sal A

§7
Dnr
LK110011

Motion – Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Kristina Winberg, Sverigedemokraterna, landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen utifrån erfarenheter från
Gotland och Stockholm att snarast skapa förutsättningar för
att införa screening för att tidigt upptäcka tarmcancer hos
personer mellan 60-69 år.
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet
Höglandet för yttrande.
Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Utdrag: Landstingsfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullbergh

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Carina Ödebrink

