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Motion från Socialdemokraterna i Region Kronoberg 

Stärk bröstcancerscreeningen i Kronoberg 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Varje år 
drabbas omkring 8 000 kvinnor, vilket är nästan en kvinna i timmen. Sedan flera 
år finns ett nationellt screeningprogram som innebär att alla kvinnor över 40 år 
regelbundet kallas till mammografi och får genomgå undersökningen 
avgiftsfritt. Detta, tillsammans med att forskningen gör hela tiden framsteg, 
gör att prognosen för bröstcancer har förbättrats - den relativa överlevnaden är 
90 procent fem år efter diagnos. Bröstcancer är trots det den cancerform som 
orsakar näst flest dödsfall bland kvinnor i Sverige. Detta talar för att mer 
behöver göras för att uppräcka fler fall så tidigt som möjligt. 
 
Varje år redogör Bröstcancerförbundet för aktuell forskning och statistik i 
Bröstcancerrapporten. I rapporten 2019 lyftes exempelvis frågan om 
individanpassad bröstcancerscreening som ett sätt att upptäcka fler fall av 
bröstcancer så tidigt som möjligt, inte minst kopplat till det som ibland kallas 
”täta bröst”: 
 
”En av de starkaste riskfaktorerna för bröstcancer är ökad brösttäthet. I 
Sverige har drygt 40 procent av kvinnorna mellan 40–74 år så kallade täta bröst 
och omkring 10 procent har mycket täta bröst. Risken för bröstcancer är 4–6 
gånger större för kvinnor med mycket täta bröst om man jämför med kvinnor 
med liten täthet.”1 
 
Individanpassad bröstcancerscreening skulle exempelvis kunna innebära att den 
som har ”täta bröst” får utökad undersökning som komplement till 
mammografi.  
 
Ett annat exempel på hur fler fall skulle kunna upptäckas är att låta fler 
kvinnor ingå i screeningprogrammet. I dagsläget slutar screeningprogrammet 
efter 74 års ålder i Kronoberg. Kvinnor kan efter den åldern genomgå 
mammografi men behöver då boka och betala avgiften själva. Från flera håll, 
exempelvis i några regioner, har frågan om att helt ta bort den övre 
åldersgränsen och avgiftsbefria mammografi lyfts. 
 
Med anledning av ovanstående yrkas: 
 
att Region Kronoberg utreder möjligheten att införa individanpassad 

bröstcancerscreening. 
 
att Region Kronoberg utreder möjligheten att utöka eller helt ta bort 

den övre åldersgränsen för screening av bröstcancer. 
 
att Region Kronoberg utreder möjligheten att avgiftsbefria all 

bröstcancerscreening. 

                                                 
1 Bröstcancerrapporten 2019, sida 4 



 

 

 

  

 
 
 
Henrietta Serrate (S) 
2:e vice ordförande i regionstyrelsen 
 
Robert Olesen (S) 
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden 
 


