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Vasa stad bör införa screening för livmoderhalscancer för kvinnor redan
från 25 års ålder

Ett screeningprogram för livmoderhalscancer påbörjades i Finland i början av
1960-talet. Genom detta screeningprogram har livmoderhalscancer blivit mer
sällsynt och dödligheten har sjunkit med en femtedel från 1960-talets nivå. I
dagens läge diagnostiseras cirka 160 nya fall av livmoderhalscancer per år och 55
dödsfall i Finland varje år. Tack vare screening undviks mer än 250 dödsfall i
livmoderhalscancer och cirka 500-1000 fall av livmoderhalscancer varje år.
Screeningar för livmoderhalscancer inkluderar ett papa-test som kan avslöja
cellförändringar. En av tre kvinnor som regelbundet deltar i screening har ett
onormalt screeningresultat som kräver uppföljning minst en gång. Vissa
cellförändringar läker på egen hand, men vissa utvecklas till förstadier av cancer
och kanske till och med till cancer. I bästa fall hittar man genom screening ett
förstadium till cancer som kan behandlas innan den utvecklas till cancer.
Målet med screening är att upptäcka sjukdomen så tidigt som möjligt och minska
cancerdödligheten. Dessa undersökningar är en del av förebyggande hälso- och
sjukvård och därför är det gratis för kommunens invånare.
I Vasa stad börjar kvinnor få kallelse till screening vid 30 års ålder och följande
kallelse vart femte år. I många kommuner runt om i Finland får kvinnor redan vid
25 års ålder en kallelse till screening. Även inom de allra flesta Österbottniska
kommunerna har man gått in för att screeningen av livmoderhalscancer börjar
redan vid 25 års ålder. I och med det nya välfärdsområdet som kommer att finnas
i Österbotten 2022 skulle det vara oerhört viktigt att åldern för när screeningen
börjar är lika i alla kommuner, likaså vården. Alla bör ha rätt till jämlik vård

oberoende var i Österbotten man bor, detta innebär att även screeningen bör
påbörjas vid samma ålder.
Det är viktigt att screeningsprogram finns i kommunerna och det är lika viktigt att
kvinnor går på dessa screeningar när de får kallelse. Livmoderhalscancer är en
cancerform som även kan komma vid relativt ung ålder och därför är det oerhört
viktigt att även Vasa stad skulle påbörja screening för livmoderhalscancer redan
vid 25 års ålder.
Genom att påbörja screeningar fem år tidigare än vad man nu gör i Vasa har också
inverkan på fallen av livmoderhalscancer och man hittar eventuella förstadier för
cancer i ett tidigt skede och på det sättet kan åtgärda saken i god tid.
Österbotten kommer att få ett helt nytt välfärdsområdet år 2022 där de flesta
Österbottniska kommuner ingår. Med tanke på detta bör också vården och tillgång
till vården vara jämlik. Därför föreslår undertecknad att Vasa stad redan nu går in
för att screening av livmoderhalscancer påbörjas från 25 års ålder.

Undertecknad föreslår att:
- Screening av livmoderhalscancer i Vasa stad påbörjas för kvinnor
redan vid 25 års ålder.
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