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ALLMÄN VERSION 

Budskapsplattform vid införande av 
screening för tidig upptäckt av cancer i tjock- och ändtarm 
Information bör formuleras på enkel svenska med konsekvent ordval nationellt för ökad 
förståelse och jämlik vård.  

Om ordet screening används i kommunikationen bör det finnas en förklaring i anslutning till 
texten, exempelvis provtagning för tidig upptäckt av tjock-och ändtarmscancer. Se nedan för 
ytterligare exempel.  

Undvik koloncancer och kolorektalcancer. Använd istället tjock-och ändtarmscancer. 

Undvik även ordet kallelse. Inom detta screeningprogram skickas inga kallelser till undersökning 
hos någon vårdgivare. Informationen till invånarna kommer i ett erbjudandebrev eller svarsbrev. 

På 1177.se/kolla-tarmen (regionalisera till Sthlm-Gotl eller Dalarna) finns en film som visar hur 
provtagningen ska göras. Filmen finns översatt till 12 olika språk (se vilka språk på 
cancercentrum.se). 

Gör ett enkelt hemprov som kan motverka cancer och rädda liv 

Primära budskap 
o Under 2021 kommer de som är folkbokförda i x-län och födda 1961 bli erbjudna att

lämna ett prov för att undersöka om det finns osynligt blod i avföringen (bajset).

o Omkring x xxx personer i x-län kommer att få det erbjudandet i år.

o Det är alltså endast de som fyller x-år i år som blir erbjudna att göra provet
2021/2022 i x-län.

o Under 2022 kommer alla som fyller x-år i x-län bli erbjudna att lämna prov.

o Därefter kommer provtagningen att utökas så att alla i åldrarna 60-74 år kommer att bli
erbjudna att delta när programmet inom några år är fullt utbyggt i alla Sveriges
regioner.

o Berörda åldersgrupper erbjuds provtagning vartannat år för tidig upptäckt av tjock-och
ändtarmscancer.

o Provet visar om det finns osynligt blod i avföringen (bajset). Sådant blod kan man inte
se själv.

o Ungefär två procent av de som lämnar in provet har osynligt blod i avföringen.

o Blod i avföringen kan vara ett tidigt tecken på tjock- och ändtarmscancer. Det finns
också flera andra anledningar. Det måste inte bero på cancer men måste alltid utredas.
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o I Sverige är cancer i tjock- och ändtarmen den tredje vanligaste typen av sådan cancer
som både män och kvinnor insjuknar i.

o Chansen att bli botad ökar om sjukdomen upptäcks tidigt. Därför är det viktigt att alla
som blir inbjudna gör och skickar in sitt prov.

o Mer information om provtagningen finns på 1177.se/x-län/kolla-tarmen

o Den som har symtom från tarmen ska söka vård. Om man har symtom från tarmen ska
man kontakta den vanliga sjukvården och inte vänta på provtagning. (Symtom som kan
tyda på cancer, 1177.se)

Sekundära budskap 
o Regionerna Stockholm och Gotland erbjuder sedan länge invånarna provtagning för

tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer.

o Under 2021 kommer regionerna Dalarna, Skåne, Örebro, Östergötland och Norrbotten
också börja införa sådan provtagning.

o Under 2022 beräknas alla Sveriges regioner införa provtagning för tidig upptäckt av
tjock-och ändtarmscancer.

o Socialstyrelsen rekommenderar sedan 2014 att hälso- och sjukvården ska erbjuda allmän
screening för tjock- och ändtarmscancer till alla kvinnor och män i Sverige mellan 60-74
år.

o De närmaste åren kommer sådan screening börja införas i alla regioner i Sverige. När
screeningprogrammet är fullt utbyggt kommer alla mellan 60 och 74 år börja bli
erbjudna att skicka in ett avföringsprov, med en uppföljande koloskopiundersökning för
de som behöver det.

o Screening innebär att personer i utvalda åldersgrupper blir erbjudna provtagning och
undersökning för att upptäcka en allvarlig sjukdom innan sjukdomen gett symtom.

o Screening för tjock- och ändtarmscancer minskar risken att dö i sjukdomen med minst
15 %.

o Beräkningar baserade på nationella och internationella studier pekar på att allmän
screening för tjock- och ändtarmscancer kan rädda 300 liv årligen i Sverige.

o Screeningen ger också viktiga hälsoekonomiska vinster i form av att färre behöver
operation och behandling samt att fler kan fortsätta arbeta.
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Fler budskap 
o Man behöver inte göra något för att få erbjudandet. De som ingår i en utvald

åldersgrupp får ett brev med erbjudandet hem till sin folkbokföringsadress.

o Man kan inte själv beställa provtagningsmaterial för att delta. Denna provtagning riktar
sig bara till utvalda åldersgrupper som studier visat att de har medicinsk nytta av
provtagningen.

o Erbjudandebrevet innehåller en instruktion, en provtub, en hygienpåse och ett
svarskuvert.

o Man gör provet hemma, följer instruktionerna och skickar sedan in provet i det
bifogade svarskuvertet.

o Provet kostar inget och man har sex månader på sig att lämna ditt prov.

o Man får svar på provet inom 4 veckor. Svaret skickas via post till personens
folkbokföringsadress.

o Man bestämmer själv om man ska göra provet. Socialstyrelsen rekommenderar alla som
blir erbjudna att delta eftersom det kan rädda liv.

o Om provet visar att det finns osynligt blod i avföringen blir man kallad till sjukhuset för
att undersöka tarmen med koloskopi.

o Om koloskopiundersökningen inte visar något avvikande får man ett erbjudande om att
ta ett nytt avföringsprov om två år.

o Om det finns så kallade polyper (adenom) i tarmen – som kan vara ett förstadium till
cancer – kan de nästan alltid tas bort i samband med undersökningen.

o Finns det tecken på cancer i tarmen tar man vävnadsprover vid undersökningen. Om
proverna visar att det är cancer blir man kallad till en kirurgklinik för behandling inom
sjukvården.




