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§ 95 

Införande av tarmcancerscreening 

Diarienummer HS 2018-00706 

Beslut 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande: 

1. Regionstyrelsen tillför långsiktig finansiering av tarmcancerscreening i 

Västra Götalands samlade budget från och med 2022.  

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar för egen del följande: 

1. Tarmcancerscreening ska införas i Västra Götalandsregionen för invånare 

i åldrarna 60-74 år. 

2. Införandet sker stegvis under 7 års tid med start 2021. 

3. Finansiering år 1 sker inom ramen för hälso- och sjukvårdsstyrelsens 

utvecklingsanslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Införande av tarmcancerscreening i Västra Götalandsregionen (VGR) föreslås 

starta upp under 2021 för att sedan byggas ut succesivt. Efter 7 år är 

screeningprogrammet utbyggt med möjlighet för alla invånare i åldrarna 60-74 år 

i Västra Götaland att delta i screening för tjock- och ändtarmscancer.  

Enligt Socialstyrelsen förutsätter ett införande av screening att tillräckligt med 

resurser finns och i nuvarande situation saknas tillräckliga resurser i hela landet 

och så även i VGR. För att undvika undanträngning inom verksamheterna för 

koloskopi och patologi behöver produktionskapaciteten i VGR öka vid införande 

av tarmcancerscreening. I dagsläget görs cirka 1,0 koloskopier per 100 invånare i 

VGR och för att undvika undanträngning behöver kapaciteten öka till 1,5 

koloskopier per 100 invånare.  

Målet är att komma igång med screeningen så tidigt som möjligt under 2021 för 

att komma i kronologisk jämn kallelse av årskullarna, men en viss fördröjning 

kommer att ske. Beräknad helårskostnad år 1 blir därför 10 mnkr inklusive 

kostnad för succesiv kapacitetshöjning till 1,5 koloskopier per 100 invånare. 

Beräknad årlig kostnad vid fullt införande och genomförande av 

kapacitetshöjning, år 7, är 110,9 mnkr. 
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Beredning 

Förhandling enligt MBL § 19 har avslutats i enlighet med arbetsgivarens förslag 

den 22 mars 2021.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-02 

• Risk och konsekvensanalys 

Skickas till 

För genomförande: 

• Regionstyrelsen 

• Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef, regionalt cancercentrum Väst 

• Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

• Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 

• Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 

• Styrelsen för Skaraborgs sjukhus 

• Styrelsen för NU-sjukvården 

• Styrelsen för sjukhusen i väster 

För kännedom: 

• Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 

• Andreas-Berndt Pischel, regional processägare tarmcancerscreening 

• Anna Karevi Verdoes, enhetschef, regionalt cancercentrum Väst 
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