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Hälso- och sjukvårdens
Gemensamma resurser

Dennis Jönsson

Svar på motion - Mammografi till kvinnor 75 år och äldre
I en motion yrkar Hans Backman, Helena Englund och Carmen Lundkvist (L):
1. Att Region Gävleborg inför mammografi för kvinnor 75 år och äldre
Hälso- och sjukvårdsnämnden svarar
Socialstyrelsen har tagit fram rekommendationer om screening för bröstcancer
och målet är att nå nationell samordning och skapa förutsättningar för en jämlik
vård. Bröstcancerscreening med mammografi bör erbjudas var 18-24:e månad till
kvinnor 40-74 år.
Det finns idag inget tydligt vetenskapligt stöd för hälsoeffekter av
mammografiscreening över 74 års ålder. Livräddande effekt av
mammografiscreening uppnås enligt Regionala cancercentrum och Socialstyrelsen
först efter 8-15 år, samtidigt som livslängden ökar i befolkningen. Den nationella
arbetsgruppen för mammografi och Socialstyrelsen planerar att inom kort påbörja
en ny, prioriterad genomgång av åldersspannet för mammografiscreening för att
uppdatera de medicinska, hälsoekonomiska och etiska aspekterna rörande de
nationella mammografiriktlinjerna.
För att veta när i tiden det finns förutsättningar för att starta en utökad screening
behöver en utredning göras som tar hänsyn till bland annat personaltillgång och
hur andra vårdinsatser påverkas av ett införande. Denna utredning bör innehålla en
fördjupad kartläggning av konsekvenserna för verksamheterna inom bild- och
funktionsmedicin, patologi, onkologi och kirurgi. Utredningen bör även innehålla
hälsoekonomiska beräkningar.
Till dess en utökad screening är på plats ska alla invånare i länet på samma sätt
som idag att undersökas på ett adekvat sätt om symtom på bröstcancer finns

Förslag till beslut

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN föreslår regionfullmäktige (RF) att
bifalla motionen.
2. HSN beslutar att för egen del, under förutsättning att RF bifaller motionen,
uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att utifrån motionsvaret utreda
och föreslå lämplig tidpunkt för införande av mammografi för kvinnor 74
år och äldre.
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