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Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 27 september 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 121

Motion om att erbjuda kvinnor 60+ undersökning för livmoderhalscancer
RV 170908

Anita Lilja-Stenholm (L) föreslår i en motion inkommen 2017-05-03 att kvinnor 60+
ska erbjudas undersökning för att förebygga livmoderhalscancer.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-06-20 § 71 b).
Regionstyrelsens yttrande
Regionen följer i dagsläget Socialstyrelsens tidigare riktlinjer där kvinnor 50–64 år
erbjuds screening för livmoderhalscancer. Screening med cellprov ger hälsovinster
för kvinnorna i Västmanland på både kort och lång sikt. Fler förstadier till sjukdomen
upptäcks och kan behandlas, och färre avlider då behandling kan ges i tid. Kvinnor
som har behandlats för höggradiga cellförändringar inom Region Västmanland följs
upp livet ut.
Ett nytt nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention publicerades i februari
2017. De nationellt framtagna riktlinjerna bygger på aktuell forskning och teknik.
Rekommendationen är att HPV-analys införs i primärscreening för kvinnor mellan 3064 år. Med detta vårdprogram höjs alltså åldern för screening från 60 till 64 års ålder,
det vill säga det sista provet tas vid 64 års ålder eller senare. HPV-analys är en mer
känslig metod för kvinnor över 60 år och ger ett mer varaktigt skydd jämfört med
cytologisk analys.
Socialstyrelsens riktlinjer innebär att provtagning bör erbjudas vart sjunde år för
kvinnor i åldern 50–64 år. Eftersom det är mindre vanligt med livmoderhalscancer
och cellförändringar för kvinnor över 50 år behövs också mindre täta provtagningstillfällen. Dessutom har resultatet av ett HPV-test längre varaktighet jämfört med
cytologisk analys, vilket också motiverar ett längre tidsintervall för denna grupp.
Region Västmanland avser att följa de nationella riktlinjer som finns när det gäller att
erbjuda undersökningar för att förhindra livmoderhalscancer och har startat arbetet
med att implementera de nya riktlinjerna. Genom att följa Socialstyrelsens riktlinjer
ger vi bästa möjliga förutsättningar för kvinnorna i Västmanland att bibehålla sin
hälsa.
I ärendet yttrar sig
Anita Lilja-Stenholm (L), Kenneth Östberg (S), Helena Hagberg (L) och Denise
Norström (S).
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I ärendet yrkar
Denise Norström (S) bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Anita Lilja-Stenholm med flera (L) bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det under överläggningen framställts två yrkanden. Ordförande
ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige beslutat i enlighet
med regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Helena Hagberg, Lars Aldefors, Ida Lindh, Anita Lilja-Stenholm och Bengt-Åke Nilsson
samtliga (L) reserverar sig till förmån för Anita Lilja-Stenholms med fleras yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare

Justerat 2017-10-04

Glenn Andersson

Maria Dellham

Ordförande

Justerare

Malin Gabrielsson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
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Andreas Engstedt

