Till
Landstingsfullmäktige i Sörmland

INTERPELLATION
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Bröstcancerscreening i Sörmland

Det finns två nationella program för screening av kvinnor. Ett program för tidig upptäckt av
bröstcancer och ett för upptäckt av förstadier till livmoderhalscancer.
Syftet är givetvis att tidigt upptäcka cancer och därmed en bättre överlevnad för den som får en
cancerdiagnos.
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. Varje år får ca 7 000
kvinnor diagnosen bröstcancer. Mer än 80 000 kvinnor lever med en bröstcancerdiagnos och ca
1 500 kvinnor avlider varje år av sjukdomen.
Femårsöverlevnaden har ökat från 65 procent till 87 procent sedan mitten av 60-talet. Den
förbättrade överlevnaden beror på mammografiscreeningen och förbättrade behandlingsmetoder.
Skillnaden mellan landstingen i överlevnad liten idag, den varierar mellan 85- 89 procent.
Skillnaden var större tidigare eftersom inte alla landstings bedrev mammografi. De som bedrev
mammografi hade en bättre överlevnad.
I Landstinget Sörmland var överlevnaden efter fem år 88,2 % i den senaste mätningen (Öppna
jämförelse 2008) vilket är bättre än värdet för riket (87,4 %).
I vårt landsting bedriver vi mammografi vid våra tre sjukhus. De tidigare mobila enheterna är
avvecklade.
I dagsläget finns ingen nationell uppföljning om hur många kvinnor i aktuellt åldersintervall som
blir faktisk blir screenade. Eftersom det finns tydliga samband mellan överlevnad och screening
så är det viktig med en hög täckningsgrad.

Med anledning av ovanstående:
1. Kallas samtliga kvinnor inom åldersintervallet 40-74 år till bröstcancerscreening?
2. Om inte, vad är i så fall orsaken till bortfallet?
3. Hur stor var täckningsgraden mellan de som kallades till mammografi och de som
screenades i Sömland 2009?
4. Fanns det några variationer i täckningsgraden i länet vid våra mammografienheter
2009? Hur ser dessa variationer ut?
5. Har totala andelen screenade kvinnor minskat i länet efter avvecklingen av de
mobila enheterna?
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