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Tarmcancerscreening 
 
 

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige 
med omkring 6600 nya fall per år. Studier har visat att tidig upptäckt genom 
screening minskar risken att dö av sin cancer med cirka 15 procent. 
Införandet av en generell tarmcancerscreening i Sverige beräknas kunna 
spara 300 liv per år.  I Sydöstra sjukvårdsregionen beräknas 
tarmcancerscreening hindra drygt 30 personer årligen att avlida i 
tarmcancer.  
 
RCC har i samråd med Socialstyrelsens screeningråd beslutat att 
rekommendera regioner att under 2019 starta ett nationellt införande av 
generell tarmcancerscreening. Screeningverksamheten ska omfatta alla 
kvinnor och män i Sverige i åldern 60-74 år och genomföras med test av 
blod i avföringen. En nationell arbetsgrupp med representation från varje 
RCC stöttar implementeringen av screening för tjock- och ändtarmscancer i 
respektive sjukvårdsområde och arbete pågår med att ta fram ett nationellt 
vårdprogram för tarmcancerscreening.  
 
En regional arbetsgrupp för implementering av tarmcancerscreening i 
Sydöstra sjukvårdsregionen är tillsatt och deras rekommendation är att 
screening i Sydöstra sjukvårdsregionen ska starta från och med januari 
2021. Under 2019 togs underlag fram för mer detaljerade kapacitets- och 
kostnadsberäkningar för både implementering och kontinuerlig 
screeningverksamhet.  
 
Analyser visar på att det redan i dagsläget råder kapacitetsbrist för koloskopi 
i hela Sydöstra sjukvårdsregionen. Implementering av tarmcancerscreening 
kräver därför att regionens koloskopiresurser utökas med hänsyn både till 
rådande underkapacitet samt det utökade behov som tarmcancerscreening 
kommer att innebära.  
 
Det har även gjorts en översyn av olika alternativ för logistik kring 
tarmcancerscreening med avseende på IT, kallelse och svarsbrev, samt 
provtagningskit och analys av dessa. Gruppen föreslår att Sydöstra 
sjukvårdsregionen ansluter sig till det Gemensamma Screeningkansliet 
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(GSK) med bas i Stockholm. Årskostnad för anslutning beräknas till ca 7 
miljoner för Sydöstra sjukvårdsregionen.  
 
Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen kommer under hösten 2020 att 
slutföra detaljberäkning för varje region med avseende på aktuell kapacitet 
för koloskopi, behov av utbyggnad samt kostnadsberäkningar för detta. 
Gruppen rapporterar kontinuerligt sitt arbete till RCC:s ledningsgrupp, RSL 
och samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. 
 
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen föreslås 
BESLUTA  

 
a t t  rekommendera respektive region i Sydöstra sjukvårdsregionen att 
besluta om införande av tarmcancerscreening med start januari 2022 
 
a t t  rekommendera respektive region i Sydöstra sjukvårdsregionen att 
besluta om anslutning till gemensamt kallelsekansli för 
tarmcancerscreening. 
 

  
 

Kaisa Karro Lena Lundgren 
Ordförande i SVN Hälso- och sjukvårdsdirektör 
Region Östergötland Region Östergötland 

   
 
 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Srinivas Uppugunduri RCC 
Kjell Ivarsson, Region Jönköping 
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