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Vårdens
kunskapsstyrningsnämnd

Yttrande över motion 2020:72 av Britt Marie Canhasi
(SD) om Förlängning av HPV screening till 70 år
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har begärt att vårdens kunskapsstyrningsnämnd ska yttra
sig över förlängning av HPV screening till 70 år. I motionen föreslår Britt
Marie Canhasi (SD) att HPV screening förlängs till 70 år.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Motion 2020:72 av Britt Marie Canhasi (SD)
Förslag till beslut
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutar följande:
Tjänsteutlåtande över motion 2020:72 överlämnas till regionstyrelsen som
nämndens yttrande.
Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Regionstyrelsen har begärt att vårdens kunskapsstyrningsnämnd ska yttra
sig över förlängning av HPV screening till 70 år. I motionen föreslår Britt
Marie Canhasi (SD) att HPV screening förlängs till 70 år.
Överväganden
Region Stockholm-Gotland har haft HPV-baserad screening på försök
sedan 2012 och sedan 2017 i rutin för alla kvinnor över 30 år som kallas till
livmoderhalscancerscreening, tidigare var det cellprovtagning som var
gällande provtagningsmetod. Stockholm var tidigt ute med implementering
av HPV-baserad screening och har lett kunskapsutveckling inom området.
Utifrån register-baserade studier vet vi att deltagande vid de sista
screeningrundorna i 50 och 60 års åldern har en betydelse för cancerrisken
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efter screeningåldrarna. Därför höjde Stockholm den övre åldersgränsen för
screening till 64 redan 2015.
Kvinnor ska ta sitt sista cellprov vid 64 år (enligt det nationella vårdprogrammet i livmoderhalsscreening) eller mellan 64 och 70 år beroende
på när deras sista cellprov togs. Detta innebär att kvinnor redan idag
faktiskt screenas upp till 70 år.
Även de kvinnor som inte deltagit i screeningprogrammet får nya
kallelser/påminnelser upp till 70 år.
Region Stockholm beslutade att utöka den övre åldersgränsen successivt
upp till 70, ett år i taget. Beslutet om att utöka ett år i taget togs med hänsyn
till barnmorskemottagningarnas kapacitet och var även en kostnadsfråga.
Denna hantering av att utöka åldersgränsen beslutades tillsammans med
HSF avtalsenhet. I skrivande stund kallas kvinnor upp till 67 i Stockholm.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut medför oförändrade konsekvenser för ekonomin
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget till beslut innebär oförändrade konsekvenser för patientsäkerhet
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Förslaget till beslut innebär oförändrade konsekvenser för jämställd vård
Miljökonsekvenser
Förslaget till beslut innebär oförändrade konsekvenser för miljön
Administrativa konsekvenser
Förslaget till beslut medför ingen påverkan på administration

Magnus Thyberg
Avdelningschef
Lena Sharp
Avdelningschef
Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen

Godkänd av Magnus Thyberg, 2021-03-24
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