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Motion av Gunilla Roxby-Cromvall om mammografiförkvinnor över 74 år
Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna för kvinnor i Sverige. Risken att insjukna
ökar med stigande ålder och c:a hälften av de drabbade kvinnorna är över 65 år. Dödligheten i
bröstcancer har i Sverige sjunkit de senaste decennierna för alla åldersgrupper upp till 70 år.
Idag följer landstinget Socialstyrelsens riktlinje om att erbjuda alla kvinnor mellan 40 - 74 år
avgiftsfri mammografi. Men v i i Vänsterpartiet ställer oss frågande till varför det finns en
över åldersgräns över huvud taget. På Socialstyrelsens hemsida kan man läsa att argumentet
är följande:
"Åldersgruppen 40-74 år är vald utifrån tillgängligt vetenskapligt underlag. Det finns inga
studier av sereeningprogram för kvinnor under 40 eller över 74 år och därmed inte heller
någon bild av hälsovinster och risker. "
Man hänvisar alltså till att det saknas studier på denna grupp kvinnor. Det rimmar illa med
jämlik vård.
Chansen att överleva bröstcancer är större om den upptäcks tidigt och i regel kan diagnosen
ställas betydlig tidigare vid mammografiundersökning än vid egenundersökning. En svensk
studie Cancerfonden hänvisar till visar att 86 % av kvinnor 50-69 år överlever bröstcancer
men bara 64 % av kvinnor 75+, d.v.s. om de äldre patienterna behandlats på samma sätt som
de yngre hade 34 % fler kunnat överleva. När äldre kvinnor inte längre kallas till
undersökning kan de tro att de inte längre är i riskzonen för att insjukna när det i själva verket
är tvärtom. Bland de äldre kvinnorna finns dessutom många s.k. fattigpensionärer för vilka
kostnaderna för att själva bekosta undersökningen kan vara stor och som de därför sparar in
på.
En förklaring till underbehandling av äldre kvinnor är bristen på relevant kunskap. Det sker
nästan ingen forskning på äldre kvinnor, trots att hälften av de insjuknade är över 65 år.
Det är inte acceptabelt att undanhålla en grupp kvinnor relevant cancerbehandling enbart med
hänvisning till deras ålder. Landstinget har mandat att erbjuda kvinnor över 74 år avgiftsfri
mammografi, vilket skulle vara ytterligare ett led i att förbättra kvinnors hälsa samt att
motverka åldersdiskriminering.
Med hänvisning till ovanstående föreslås Landstingsfullmäktige besluta
att

Stockholms läns landsting erbjuder även kvinnor över 74 år avgiftsfri
mammografi

