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Valtuutettu Ulla Achrénin ym. aloite: Rintasyövän seulonnan, mammografian, ulottamista ikäryhmään
40-74
Motion till Åbo stadsfullmäktige om
Utökad möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer i åldern 40-74
Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer i Finland. Årligen insjuknar
omkring 5000 kvinnor i Finland i denna sjukdom. 40 % av fallen konstateras i
screening.
Mammografi är en typ av röntgenundersökning av brösten för att upptäcka
tumörer och cystor i ett tidigt skede. Screeningen efter bröstcancer har
vetenskapligt bevisats reducera risken för dödlighet i bröstcancer med upp till
50 % bland dem som blir undersökta.
I Finland ordnar kommunerna, såsom också Åbo, vartannat år en avgiftsfri
screening av brösten för kvinnor i åldern 50–69 år.
År 2006 höjdes åldern för screeningen till 69 år, eftersom kvinnornas
medellivslängd då hade stigit till drygt 75 år. Idag är den förväntade
livslängden för kvinnor 84 år. Dessutom är det vetenskapligt bevisat att risken
för bröstcancer ökar redan efter att kvinnan har fyllt 40 år. Det gör att också
den undre åldersgränsen för screeningen på 50 år borde ses över. I
jämförelse kan man notera att hälsovården i Sverige erbjuder mammografi
vartannat år för kvinnor i ålder 40 till 74, ett åldersintervall som kunde vara
optimalt också i Finland.
Med hänvisning till utredningen ovan uppmanas fullmäktige ge stadsstyrelsen i
uppdrag att vidta åtgärder för att regelbunden avgiftsfri screening av
bröstcancer utvidgas till att omfatta kvinnor i åldern 40-74 år enligt svensk
modell.
………………………………………………….
Aloite Turun kaupunginvaltuustolle koskien
Rintasyöpä on suomalaisnaisten yleisin syöpä. Vuosittain siihen sairastuu yli
5000 naista. Noin 40 % rintasyövistä todetaan seulontatutkimuksessa,
mammografiassa.
Suomessa, kuten Turussa, kutsutaan 50-69 vuotiaat naiset joka toinen vuosi
rintasyövän seulontatutkimukseen. Seulonnan avulla pyritään löytämään
rintasyöpä varhaisessa vaiheessa, jolloin oireita ei vielä ole eikä kasvainta
yleensä löydä käsin tunnustelemalla. Useimmiten se ei ole levinnyt
imusolmukkeisiin eikä muualle elimistöön. Tällaisen kasvaimen ennuste on
hyvä, eli tauti on suurella osalla sairastuneista parannettavissa. Kahden
vuoden välein tehtävän seulonnan on tieteellisesti todettu vähentävän
kuolleisuutta rintasyöpään jopa 50 % tutkituista.
Vuonna 2006 nostettiin seulontaan kutsuttujen ikärajaa 69 vuotta täyttäneisiin
koska naisten keski-ikä oli noussut yli 74 vuoteen. Tänään on naisten laskettu
elinikä Suomessa 84 vuotta. Seulontaa kannattaisi laajentaa 70-74-vuotiaisiin,
koska seulonta vähentää rintasyöpään kuolleisuutta myös tällä ikäluokalla.
Edellä esitetyn lisäksi on tieteellisesti todistettu, että riski sairastua
rintasyöpään kasvaa jo kun nainen on täyttänyt 40 vuotta. Tämän vuoksi myös
seulontaan kutsuttujen alaikärajaa tulisi alentaa nykyisestä 50 vuotiaista.
Vertailun vuoksi on huomioitava, että Ruotsissa rintasyövän
seulontatutkimukseen kutsutaan joka toinen vuosi 40-74 vuotiaat naiset, mikä

voisi olla myös suuntaa antavana.
Yllä esitettyyn viitaten tulee kaupunginvaltuuston antaa kaupunginhallitukselle
tehtäväksi valmistella esitys jonka mukaan rintasyövän ilmaiset, joka toinen
vuosi tehtävät seulontatutkimukset Turussa ulotettaisiin käsittämään 40-74
vuotiaat naiset Ruotsin mallin mukaisesti.
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