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Förord 

 
Föreliggande utredning har utförts under tiden dec 2016-maj 2017 på uppdrag av RCC Syd i syfte  
att: 

 Presentera evidensläget för kolorektalcancerscreening 

 Diskutera möjliga screeningmetoder 

 Värdera resursbehov 

 Föreslå en hantering av frågan inom Södra sjukvårdsregionen 
 
Utredningen presenteras för Södra Regionvårdsnämnden 170529 och för RCC syds styrelse 
170906. Utredningen kommer också att delges berörd patientprocess och den nationella 
arbetsgruppen för kolorektalcancerscreening inom RCC samverkan vid RCC syds representant 
Björn Ohlsson. 
 
 
Lund 170514 
 
 
För RCC syd 
 
 
 
Birger Pålsson, regional patientprocessledare     
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Sammanfattning 

 
Tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer, CRC) är den tredje vanligaste cancerformen i 
Sverige med cirka 6300 nyinsjuknade årligen, varav närmare 1400 i Södra sjukvårdsregionen. 
Debutåldern är kring 70 år och män drabbas oftare än kvinnor. Överlevnaden är cirka 60 %,  
men är starkt beroende av hur tumörens stadium. CRC orsakas främst av polyper i 
tarmslemhinnan, av vilka en andel omvandlas till cancer. Förstadier i form av adenom 
förekommer hos cirka 25 % av befolkningen i åldern 55 – 79 år. 
 
Screening syftar till att ”sålla fram” personer med förstadier till eller ännu icke symptomgivande 
sjukdom i en befolkning. CRC uppfyller till fullo WHOs kriterier för att en sjukdom skall lämpa 
sig för screening. Omfattande forskning (cirka 60 000 träffar på PubMed) har skett främst med 
tekniker för att påvisa mikroskopiskt blod i avföringen från CRC och polyper respektive 
endoskopiska tarmundersökningar. De senare är i form av sigmoideoskopi av rektum och 
tjocktarmens nedre tredjedel alternativt koloskopi där hela kolorektum undersöks. 
Avföringstesterna är enklare för individen och billigare, men vid påvisat blod krävs uppföljande 
koloskopi. Sigmoideoskopi och koloskopi är mer krävande för individen och resursdragande 
samtidigt som de påvisar fler tarmförändringar. Avföringsprovtagning ger cirka 60 – 70 % 
deltagande och minskad död i CRC mellan 9 – 41 % samt minskat nyinsjuknande mellan 5 – 22 
% för dessa. De endoskopiska metoderna har lägre deltagande, cirka 10 – 30 % men medför 
minskat nyinsjuknande med 18 – 69 % respektive 28 – 68 % färre dödsfall i CRC bland 
deltagarna. 
 
Internationellt bedrivs CRC-screening med olika tekniker i de allra flesta höginkomstländer. EU 
rekommenderade redan 2003 screening för CRC, vilket samtliga medlemsländer utom Sverige 
infört frånsett Stockholm och Gotland som har ett befolkninngsprogram sedan 2008. 
Socialstyrelsen gav 2014 rekommendation om CRC-screening. 
 
Förutom minskat nyinsjuknande, minskad sjuklighet och färre dödsfall i CRC är screening 
hälsoekonomiskt motiverat. Analyser visar ”låg kostnad” per kvalitetsjusterat vunnet levnadsår 
(s.k. QALY) och minskad resursåtgång. Genom att både antalet drabbade minskar och de som 
ändå får CRC hittas i tidigare stadier, minskar terapikostnaderna avsevärt. Screeningkostnaderna 
beror på flera faktorer, som vald metod, antalet inbjudna årskullar, tempot programmet införs 
med etc. 
 
Föreliggande utredning rekommenderar för Södra sjukvårdsregionen ett screeningprogram för 
CRC baserat på modern immunologisk testning av blodförekomst i avföring årligen för 
åldersklasserna 50 – 74 år (533 000 individer), med uppföljande koloskopi för dem med positiv 
testning, med gradvis införande under 5 år. Den årliga kostnaden uppskattas då stiga successivt 
från 20 miljoner till maximum 145 miljoner kronor efter 6 år, varefter den planar ut till cirka 120 
miljoner. Parallellt sjunker terapikostnaderna och är uppskattningsvis efter 10 år minst 250 
miljoner kronor lägre årligen.  
 
Viktigast är dock, att med föreslagen screeningmetod undviks årligen minst 80 dödsfall i CRC i 
Södra sjukvårdsregionen. 
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Ordlista 

Dysplasi: Cellförändringar, föregår ofta omvandling till cancercell 

f-Hb: Faeces-Hb, förekomst av blod i avföringen 

Incidens: Antal insjuknade per tidsenhet, vanligen år, ofta uttryckt som antal per 100 000 
personer och år 

ITS: Intention to screen, d.v.s. samtliga personer erbjudna att screenas medräknas vid 
bedömning av screeningprogrammets effekt; jämför PP nedan  

Koloskopi: Undersökning av tjocktarmen (kolon) med fiberoptiskt instrument 

Meta-analys: Vetenskaplig metod att sammanväga flera vetenskapliga studiers resultat i en 

Morbiditet: Sjuklighet i en viss sjukdom 

Mortalitet: Dödlighet, ofta avses i en viss definierad sjukdom  

PP: Per protocol, forskningsterm som avser dem som verkligen genomförde t.ex. ett 
screeningtest, varvid de som avstod borträknas; jämför ITS ovan 

PAD: Patologisk anatomisk diagnos, d.v.s. mikroskopisk undersökning av vävnad 

Prediktivt värde: Andelen korrekta indikationer på ett tillstånd hos dem där ett test ger positivt 
utslag (positiv prediktion) respektive andelen som korrekt inte har tillståndet hos dem där ett test 
inte ger utslag (negativ prediktion)  

Prevalens: Frekvensen av en sjukdom eller ett tillstånd i en befolkningsgrupp vid en viss 
tidpunkt 

QALY: Quality-Adjusted Life Years eller Kvalitetsjusterade levnadsår, hälsoekonomisk term där 
inte bara förlängd överlevnadstid värderas utan även livskvaliteten i densamma 

RCT: Randomised Controlled Trial, forskningsterm för metodiken i en viss typ av vetenskapliga 
studier där deltagarna slumpmässigt fördelas mellan försöks- och kontrollgrupperna, anses ha det 
högsta bevisvärdet vid jämförelser mellan t.ex. terapimetoder 

Sensitivitet: Mått på ett tests förmåga att fastställa andelen personer med ett visst tillstånd eller 
en viss sjukdom  

Sigmoideoskopi: Undersökning av tjocktarmens nedre del (sigmoideum) och ändtarmen 
(rektum) med fiberoptiskt instrument 

Specificitet: Mått på ett tests förmåga att fastställa andelen personer som saknar ett tillstånd eller 
en sjukdom 

Transition: Övergång, här avses successiva övergången av godartade celler i polyper till 
dysplastiska (se ovan) dito som vidare kan omvandlas till cancerceller 
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Kolorektal cancer 

Kolorektal cancer (CRC), d.v.s. cancer i tjocktarm (colon) och ändtarm (rektum), drabbade 2015 i 
Sverige 6289 personer, varav 3361 män och 2928 kvinnor. CRC är den nästa vanligaste 
cancerformen hos båda könen (1). Årligen avlider cirka 2700 patienter av sjukdomen, vilket 
innebär en dödlighet på cirka 40 %. Incidensen (antal nyinsjuknade per år), ökar successivt, 
främst på grund av ökande livslängd och växande befolkningsunderlag (figur 1). Denna 
utveckling leder till ökande vårdbehov och på 5 år ökar antalet patienter i den södra 
sjukvårdsregionen motsvarande uppdraget för en normalstor länssjukvårdsklinik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Incidensen (utan åldersstandardisering) i CRC 1970-2015 för män respektive kvinnor. 

 

CRC debuterar vanligen vid 70 år ålder med 5 % av patienterna diagnosticerade före 50 års ålder, 
även om andelen yngre patienter av okänd anledning ökar, i Sverige liksom i världen (figur 2). 
Risken att drabbas är högre hos män, som också insjuknar i genomsnitt 5 år tidigare än kvinnor.  
Kända riskfaktorer förutom ålder är bl.a. inflammatorisk tarmsjukdom, rökning, kraftig övervikt 
och raffinerad mat. Ärftlighet är en viktig faktor som bidrar till 20-25 % tumörerna och på basis 
av identifierade mutationer orsakar 5-8%, vanligast i form av olika polypossyndrom och Lynch 
syndrom.  
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Figur 2. Antalet nya CRC-fall fördelat på 5-årsklasser 2015 (män till vänster och kvinnor till höger). 

 

Symptomen vid CRC är vanligen förändrade avföringsvanor, synligt blod i avföringen alternativt 
mikroskopisk förekomst ledande till anemi, medan mindre vanligt är ofrivillig viktnedgång, 
buksmärtor, aptitlöshet, diffus trötthet, trängningar till avföring (vid rektumcancer) samt lokala 
symptom beroende på metastaser, till exempel smärta. Samtliga dessa symptom utom blödning är 
relativt sena i förloppet, undantaget vid cancer i rektums nedre del där lokala besvär kan vara 
tidiga.  

CRC indelas i fyra stadier enligt det internationella TNM-systemet beroende på kombinationen 
av storlek T=tumör, N=metastasering till tarmnära lymfkörtlar och M=metastas i form av 
fjärrspridning (tabell 1). Stadium har stor betydelse för prognos och behandling och därmed 
också för överlevnaden.  

 

STADIUM T N M ANDEL (%) ÖVERLEVNAD (%) 

I 1-2 0 0 19 85 

II 3-4 0 0 28 78 

III 1-4 1 0 31 50 

IV 1-4 0-1 1 22 10 

 

Tabell 1. Stadieindelning vid CRC baserad på T-, N- respektive M-tillhörighet samt fördelningen 2014-16 i Sverige och överlevnaden 
(Kolorektalcancerregistret). 

Den botande behandlingen vid CRC är kirurgi, som ofta kompletteras med andra 
behandlingsformer. Strålbehandling används för vissa patienter med rektalcancer och vid 
metastaserad sjukdom. Cytostatikabehandling används adjuvant (6 månaders behandling) vid 
stadium III och vid högrisk stadium II och vid metastaserad sjukdom. Biologiska läkemedel (t. 
ex. antikroppar) används för att minska metastaser inför leverkirurgi samt vid metastaserad 
sjukdom.  Generellt har överlevnaden vid avancerad CRC ökat från i median 6 månader till cirka 
24-30 månader under de senaste decennierna genom behandling med olika kombinationer av 
cytostatika och biologiska läkemedel. Mot bakgrund av ökad incidens och fler 
behandlingsmöjligheter finns enighet om att insatser behövs för att minska insjuknandet och öka 
möjlighet till bot genom tidig upptäckt.  
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I Södra sjukvårdsregionen (inklusive hela Halland) nyinsjuknade år 2015 1369 personer i CRC 
och 618 personer avled i sjukdomen (1). Fördelningen mellan huvudmännen var Region Skåne 
841 patienter, Region Halland 274, Region Kronoberg 129 respektive Blekinge landsting 125 
patienter. Den genomsnittliga överlevnaden, oavsett stadium, var därmed cirka 55 %. 
Incidensen för CRC är något högre i södra Sverige än i landet i övrigt.  

 

Adenom-cancerutveckling 

De flesta CRC utvecklas från polyper som omvandlas till adenom på grund av ökat inslag av så 
kallade dysplastiska celler. Detta förlopp kallas adenom-cancer-sekvensen och beräknas ta minst 
10 år (2). Exakt hur stor andel av polyperna som canceromvandlas och den exakta tiden för detta 
är svårt att undersöka, främst av etiska skäl, uppskattningar har gjorts enligt nedan.  Dock är väl 
känt att cancerrisken ökar med polypdiametern, med en frekvens på upp till 1,5 % i polyper < 10 
mm men 2,4 – 10,2 % i polyper > 10 mm (3).  

Förekomsten av polyper i befolkningen vid en viss tidpunkt (prevalensen) varierar i olika studier 
och ökar med åldern. I till exempel en meta-analys av 14 studier från USA omfattande cirka 13 
600 personer som screeningkoloskoperats påvisades polyper hos 30 (22 - 58) % (4). Av dessa 
utgjordes 6 (2,5 - 10) % av avancerade adenom, som har den högsta risken för canceromvandling. 
Adenomförekomsten var vanligare (34 %) hos personer > 65 år jämfört med < 65 år (27 %). 
CRC-frekvensen varierade mellan 0 % och 1,7 %. 

I en av de största prevalensundersökningarna i världen, omfattande närmare 3,6 miljoner 
screeningkoloskopier från Tyskland, beskrivs förekomsten i olika åldersgrupper och med hänsyn 
till kön (5). Hos män detekterades vanliga adenom, avancerade adenom respektive CRC i 16 %, 
6,6 % och 0,6 % i åldersgruppen 55-59 år och i gruppen 75-79 år i 18 %, 10,5 % respektive 2,5 
%. För kvinnor var förekomsten i åldersgruppen 55-59 år 9,6 %, 3,5 % respektive 0,3 % för att 
öka till 12,8 %, 6,8 % respektive 1,6 % i åldersgruppen 75-79 år. Samma studie beräknade också 
den årliga omvandlingen (transitionen) av vanliga adenom till avancerade adenom och CRC. I 
åldersgruppen 55-59 år var denna för båda könen cirka 4 % från vanliga adenom till avancerade 
adenom och i åldersgruppen 75-79 år 3,7 %. På motsvarande sätt beräknades omvandlingen av 
avancerade adenom till CRC för båda könen i åldersgruppen 55-59 år till cirka 2,5 % och i 
åldersgruppen 75-79 år till drygt 5 %. Den uppskattade kumulativa transitionsfrekvensen blev 
därmed för båda könen mellan 55 till 80 år för vanliga adenom till avancerade adenom cirka 29 % 
och för avancerade adenom till CRC 63,5 %.  

Dessa studier visar entydigt att polypförekomsten är relativt hög i befolkningen, med högre 
frekvens hos män, att den ökar med åldern och att den successiva omvandlingen från benigna 
adenom till CRC ackumuleras över tid, väl i överensstämmelse med den ovan beskrivna 
adenom-CRC-sekvensen. Vid koloskopi respektive sigmoideoskopi avlägsnas eventuella 
polyper, vilket därmed är cancerförebyggande och på sikt reducerar incidensen av CRC. 

 

Screening 

Screening är en riktad hälsoundersökning i syfte att ”sålla” fram symptomfria individer i en 
population med genomsnittlig risk för en definierad eller befintlig (men icke-symptomgivande) 
sjukdom. Screening skiljer sig därmed från en allmän hälsoundersökning, som dels är inriktad på 
individen och dels på ett flertal tillstånd och främst syftar till att konfirmera att individen är frisk. 
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Flera andra förutsättningar måste dock vara uppfyllda för att screening skall vara meningsfull, 
både för individen och för samhället. 

En är att tillräckligt många i befolkningen insjuknar under en viss tidsperiod, vanligen beräknat 
per år (tillräckligt hög incidens), alternativt att sjukdomen är så allvarlig att även ett fåtal personer 
med förstadier är angelägna att finna.  En ytterligare förutsättning är att en metod för att påvisa 
sjukdomen eller dess förstadier finns, att metoden är av tillräcklig kvalitet, inte medför allvarliga 
risker eller stort obehag samt att tillräckligt många personer är beredda att genomgå testningen. 
Vidare måste någon form av behandling eller profylax finnas mot den sjukdom som eftersöks.  

1968 fastställde WHO 10 kriterier för screening, vilka med god uppfyllelse gäller för CRC (tabell 
1)(6).  

 

KRITERIUM CRC 
UPPFYLLELSE 

Sjukdomen viktigt hälsoproblem Ja 

Effektiv och accepterad terapi  Ja 

Resurser för diagnostik och terapi tillgängliga Ja 

Identifierbart latent eller tidigsymptomatiskt stadium Ja 

Adekvat testmetod tillgänglig Ja 

Testmetoden acceptabel för testpopulationen Ja 

Naturalförloppet känt för sjukdomen Ja 

Accepterad policy vilka som skall behandlas Ja 

Kostnad-nytto-balans skall råda Ja 

Kontinuerlig screeningprocess Ja 

Tabell 2. WHO:s screeningkriterier och uppfyllelse för CRC. 

Screening har ett befolkningsperspektiv och syftar till att reducera sjukligheten, till skillnad från 
sjukvård, som är individcentrerad och syftar till bot av den enskilde patienten. För individen är 
fördelen med screening att få eventuell sjukdom påvisad i ett tidigare stadium med gynnsammare 
prognos. Teoretiskt kan utfallet av en ideal screeningmetod där sjukdomen påvisas tidigare bli ett 
av fyra, nämligen att individen 1/ ändå avlider av sjukdomen, 2/ ändå skulle ha blivit botad, 3/ 
aldrig skulle ha fått den diagnostiserad (personen hinner avlida av annan orsak) eller 4/ skulle ha 
avlidit (eller blivit svårt sjuk) av sjukdomen om den inte hade screeningupptäckts. Det sistnämnda 
utfallet är således målsättningen med screening. 

 Screening kan organiseras på flera sätt både avseende målgruppen och logistiken. Den vanligaste 
screeningformen är populationsbaserad, det vill säga den riktar sig till samtliga individer i en viss 
åldersgrupp med en genomsnittlig risk för sjukdomen i fråga (målpopulationen). Personer med 
t.ex. genetiskt förhöjd risk undantas vanligen och ingår i separata kontrollprogram, liksom de 
som redan är under utredning och terapi för sjukdomen. Inbjudan sker till samtliga individer, 
vanligen via brev. Eftersom deltagandet är frivilligt, sker en viss selektion genom att enbart de 
personer som accepterar inbjudan kommer att inkluderas i screeningprogrammet.  

Deltagandefrekvensen har stor betydelse för hur väl programmet kommer att lyckas men är inte 
ensam avgörande utan även andra faktorer spelar stor roll, t.ex. sjukdomens incidens och 
prevalens (en hög förekomst i befolkningen medför god screeningeffekt även vid lågt 
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deltagande), dess allvarlighetsgrad (om morbiditet och mortalitet är höga kan screening även med 
lågt deltagande reducera dessa) etc. När rimlig balans nås avseende deltagandefrekvens och 
effekter diskuteras vidare nedan.  

Alternativa screeningprogram har baserats på viss selektion i målgruppen, så kallad 
opportunistisk screening, bland annat i USA där flera system bygger på att individens husläkare 
förmedlar inbjudan att delta, vilket medför att de personer som inte har en husläkare inte får 
möjligheten.  Flera screeningstudier avseende CRC har riktats till delar av befolkningen, t.ex. i ett 
visst geografiskt område. Andra varianter är en generell inbjudan via exempelvis annonser men 
individen måste själv beställa tid för screeningundersökningen eller själv hämta utrustning för 
avföringsprov och lämna det till ett laboratorium. Screening i relation till adenom-cancer-
sekvensen presenteras i figur 3.  

 

 

Figur 3. Schematisk tidsmässig relation mellan CRC-utveckling (adenom-cancer-sekvensen), symptom, diagnostik och screening samt 
prognos. Tidig CRC = stadium I-II medan sen CRC = III-IV. 

I Sverige finns inom cancerområdet screening för cervixcancer (livmoderhalscancer) sedan 1967, 
med gynekologisk cellprovtagning alternativt HPV-test samt för bröstcancer med mammografi. 
Beträffande screening för CRC rekommenderas detta av EU sedan 2003, men erbjuds i Sverige 
sedan 2008 enbart invånare i Stockholms läns landsting och Gotlands kommun.  

CRC uppfyller alla de kriterier som WHO definierat för att screening för sjukdomen ska vara 
relevant. Screening erbjuds i Sverige sedan 2008 invånare i Stockholm och på Gotland.  

 
 
Metoder för CRC-screening  
 
Screening för CRC har två syften, nämligen att detektera polyper och förstadier till cancer 
respektive manifest cancer i tidigare stadium. Upptäckt av förstadier och borttagande av polyper 
minskar på sikt incidensen av cancer, medan tidigare diagnostik av en icke-symptomgivande 
cancer medför reducerad sjukdomsspecifik mortalitet. Olika screeningmetoder har olika förmåga 
att detektera polyper respektive CRC, och i viss mån måste man därför välja huvudsyftet med 
screeningen. Ingen metod är heller fulländad oavsett huvudsyftet. 
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Teoretiskt kan screening ske av blodprover, avföringsprover eller visualisering av förändringar i 
tjock- och ändtarmen. I blodet analyseras förekomsten av celler eller specifika ämnen (DNA, 
biokemiska substanser) utsöndrade av CRC. I avföringsprover söks efter motsvarande men också 
efter mikroskopisk förekomst av blod. Om avföringsprovet är positivt, krävs ytterligare utredning 
med koloskopi. Med visualiseringstekniker kan polyper och CRC antingen upptäckas indirekt 
genom olika röntgenmetoder alternativt inspekteras direkt genom endoskopi, det vill säga 
sigmoideoskopi och koloskopi.  
 
Blodprovsanalyser för CRC-screening är ännu på forskningsstadiet och är inte kliniskt 
applicerbara, varför de inte avhandlas ytterligare (7).  
 
DNA-testning av avföring för CRC är ännu på forskningsstadiet, även om en större klinisk studie 
med analys av kombinerade genetiska förändringar visade sensitivitet på cirka 92 % för CRC och 
42 % för avancerade adenom medan specificiteten var cirka 87 % (8). Metoden är dock inte 
tillräckligt utprovad vare sig hos personer med begynnande symptom eller i screening. En 
nackdel är osäkerhet om känsligheten för tidiga adenom, då dessa ju inte innehåller 
transformerade cancerceller. Dock godkänns en kommersiell metod för CRC-screening i USA av 
FDA (9). Däremot rekommenderar varken EU eller Socialstyrelsen den (tabell 4) och den 
avhandlas därför inte ytterligare. 

 
Röntgentekniker för CRC-screening, främst i form av CT-kolonografi, har prövats i begränsad 
omfattning, framför allt i USA, men inte i randomiserade studier. I en översiktsrapport baserad 
på fem studier, påvisades för polyper med minst 10 mm diameter en sensitivitet mellan 67 - 94 % 
respektive en specificitet mellan 86 – 98 % (10). Ingen av studierna var upplagd för att värdera 
CRC-detektionskapacitet.  Den främsta fördelen är att metoden är icke-invasiv. 

 
Flera nackdelar föreligger dock. Röntgen innebär en ökad stråldos till befolkningen, vilken för 
individen har ringa betydelse men bidrar till uppkomsten av ytterligare cancerfall. För CT-
kolonografi som screeningmetod beräkningas ett nytt cancerfall per 24 förhindrade CRC-fall (11).  
En ytterligare aspekt är de sidofynd som görs utanför kolon och rektum i cirka 10 – 15 % av 
screeningundersökningarna och som kräver vidare utredning samt kan skapa oro hos patienterna 
(11). Röntgenmetoderna är också resurskrävande och röntgentillgången är ofta begränsad. Ett 
ytterligare problem är att tekniken enbart avbildar eventuella förändringar i tarmslemhinnan och 
ytterligare undersökning i form av koloskopi krävs för åtgärd. Screening med CT-kolonografi är 
dock godkänd av tre av fyra expertorganisationer i USA men avrådes av den fjärde, se tabell 4 
(12). Den rekommenderas inte av varken EU och Socialstyrelsen, varför den inte berörs vidare 
här (13, 14). 

 
Avföringstester för mikroskopisk blodförekomst är välbeprövade, både i diagnostiska 
sammanhang och för screening. Grunden är att CRC är rikligt vaskulariserad, har hög 
cellomsättning och en stor yta exponerad mot tarmlumen där lätt ulcerationer uppstår. Därmed 
finns förutsättningar för att tumören blöder, men detta sker inte kontinuerligt och inte med 
konstant hastighet.  Ju större cancer, ju större är dock sannolikheten för blödning. I en del fall, 
främst för cancer i kolons nedre del och i rektum, är blödningen relativt ofta så omfattande att 
den är synlig för blotta ögat och blir förstås då ett symptom. Även polyper blöder intermittent 
men i betydligt lägre frekvens och volym, även om sannolikheten ökar med storleken, ju mer 
distalt den är belägen i tarmen, om den är stjälkad samt dysplasigraden (15). I screeningperspektiv 
är det alltså den osynliga, icke-symptomgivande blödningen som är intressant. Denna 
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förekommer i genomsnitt hos cirka 80 % av CRC men i betydligt mindre omfattning hos 
polyper, cirka 25 % (se tabell 2).  
Om avföringstestet ger utslag för blod, erbjudes personen vidare utredning med koloskopi för att 
fastställa orsaken. Tekniken testar således för indirekta tecken på polyper och CRC, men ger 
därmed utslag även för andra blödningsorsaker, t.ex. andra cancerformer i 
gastrointestinalkanalens övre delar men också benigna orsaker som hemorrojder, divertiklar, 
hemangiom, mucosainflammation etc. Dessa övriga orsaker är rimligen ingen nackdel att påvisa 
för den enskilde, men räknas inte in i screeningens effektivitetsmått. 

 
Den äldsta och mest beprövade tekniken för påvisande av mikroskopiskt blod i avföringen 
detekterar hem-delen, dvs. järndelen, i hemoglobinmolekylen, sk guaicbased fecal ockult blood 
test, här försvenskat till g-f-Hb. Nackdelar är att testet kan ge utslag för hem-molekyler i födan, 
ffa. kött, och därför kräver viss diet dagarna före provtagning. Testet är också känsligt för torka. 
För tillräcklig säkerhet bör prov tas från tre olika omgångar avföring. Hanteringen är således 
relativt omfattande för testpersonen. Metoden är kvalitativ, d.v.s. den mäter inte mängden hem 
utan enbart om det förekommer eller inte och är ganska känslig, vilket ökar andelen falskt 
positiva resultat.  

 
En nyare metod för påvisande av osynligt blod i avföringen detekterar istället globindelen av 
hemoglobinmolekylen genom immunologisk teknik, så kallad fecal immunochemical test (FIT).  
Fördelarna är att det inte är känsligt för dietfaktorer och enbart kräver provtagning från en 
avföringsomgång. Vidare kan det justeras kvantitativt i känslighet och den så kallade cut-off-
nivån (dvs. brytpunktsnivån där testresultatet anses patologiskt) avpassas till 
screeningsammanhang, vilket dock gör jämförelser mellan resultaten i studier något svårare. I 
screeningstudier har det enklare förfarandet medfört större följsamhet, med ökat deltagande 
mellan 5 – 16 %, sammanvägt 16 %, jämfört med guaiactesterna (16). Strikt vetenskapligt har 
ännu inga randomiserade screeningundersökningar med FIT redovisats, men flera välgjorda 
kohortstudier och meta-analyser finns (se tabell 2). Jämförande studier mellan g-f-Hb-test och 
FIT vid CRC-screening har visat ökad sensitivitet med FIT mellan 32 – 62 %, medan 
specificiteten väsentligen var densamma (16). En ytterligare fördel i jämförelsen var att med FIT 
krävdes genomsnittligt färre koloskopier för att påvisa CRC, 12 koloskopier/CRC jämfört med 
15 för g-f-Hb-test. 

 
Sigmoideoskopi innefattar rektum och nedre tredjedelen av kolon och syftar till att detektera 
CRC i tidigare stadium och att påvisa polyper, som kan exstirperas direkt vid undersökningen. 
Metoden är tekniskt förhållandevis enkel för patienten och kräver vanligen endast lavemang som 
förberedelse. Den är också relativt enkel att lära sig för undersökaren, men kvalitetskraven på 
tarminspektionen måste vara höga för att uppnå screeningeffektens mål. Lite paradoxalt har inte 
några mer omfattande studier gjorts av just kvalitetsaspekten ur screeningsynvinkel. 
Komplikationsriskerna är minimala, i form av perforation av tarmväggen vid undersökning 
respektive vid borttagande av polyper, uppgående till cirka 0,005 % i sammanlagda studier, 
respektive blödning vid polypexstirpation och biopsitagning  i cirka 0,007 % (17).  
 
Nackdelen är att kolons övre 2/3 inte undersöks, vilket delvis uppvägs av att polyper och CRC är 
vanligare i rektum och kolons nedre del (18, 19, 20). En könsskillnad finns dock, där kvinnor i 
högre frekvens har polyper i kolons övre delar ( 60 % vs 27 % hos män), vilket gör 
sigmoideoskopi mindre känslig hos kvinnor (21:I). Ökad uppmärksamhet fästs också vid s.k. 
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sågtandade adenom, som bedöms ha högre potential för CRC-utveckling och är mer frekventa i 
kolons övre del (21:II). 

 
Fyra randomiserade studier har genomförts med sigmoideoskopi, därtill flera kohortstudier 
(tabell 3). Deltagandefrekvenserna var cirka 50 %. Undersökningsintervallen har varierat, men 
vanligen rekommenderas 5 år även om 10 år också förekommer liksom varianten att erbjuda 
sigmoideoskopi endast en gång. Baserat på den vetenskapliga diskussionen, pågående studier och 
aktuella internationella riktlinjer har sigmoideoskopi för screening av CRC tonats ned och i t.ex. 
USA görs endast cirka 3 % av screeningundersökningarna med denna metod (22). De främsta 
orsakerna är att regelbundna avföringstester för blod ger ungefär samma resultat och är enklare 
för individen att genomföra samt att metoden är interventionell men ändå inte undersöker hela 
kolon. 

 
Koloskopi erbjuder undersökning av hela kolon och rektum och innebär terapi av polyper, vilket 
minskar incidensen av CRC på sikt. Övergripande diagnostiseras CRC i 1,1 % av 
screeningkoloskopier jämfört med i drygt 1 % av fallen med symptom och 3,6 % vid positivt 
screening-f-Hb (23:I). Koloskopi är dock mer krävande för patienten i form av laxering och 
obehag (behov av sederande och analgetika) och kräver större resurser för genomförande. 
Koloskopi medför en liten risk för perforation beräknad till 0,22 % vid undersökning och vid 
polypexstirpation 0,46 % samt också en liten blödningsrisk på 0,29 % vid undersökning 
respektive 0,92 % vid polypektomi (23:II). En meta-analys (inkluderande ovanstående studie) 
omfattande 26 studier och över 3,4 miljoner koloskopier (inklusive interventionella), fann en 
perforationsrisk på 0,36 ‰, medan blödningsrisken, baserad på 22 studier och cirka 3,35 miljoner 
undersökningar, var 0,82 ‰ (10). 

 
Kvaliteten på undersökningen och därmed koloskopistens kompetens är central för att uppnå 
önskade resultat. Tekniken kräver längre inlärningstid. Intervallen för koloskopi rekommenderas 
till 10 år, men studier har också gjorts där undersökningen görs enbart en gång. Som framgår av 
tabell 3 saknas ännu randomiserade studier av koloskopi för CRC-screening, men flera pågår, 
bl.a. den svenskledda SCREESCO (se nedan). Flera välgjorda kohortstudier har genomförts med 
lång uppföljningstid och resultaten visar tydligt att metoden ger den största screeningeffekten 
(tabell 3).  

 

Flera metoder för screening avseende CRC finns där de mest välbeprövade och dokumenterade 
är analyser för blod i avföringen, där en ny immunbaserad teknik (FIT) visar de bästa resultaten. 
Även endoskopiska tekniker används där koloskopi har fördelen att direkt kunna åtgärda 
eventuella fynd men är mer resurskrävande. Den pågående svenska SCREESCO-studien 
utvärderar FIT vs direktkoloskopi. 

 

 
Effekter av screening 
 
Teoretiskt kan utfallet i screeningstudier, oavsett vald metod, bli positiv effekt, ingen effekt eller 
negativ effekt. Avseende CRC dominerar helt det positiva utfallet och endast någon enstaka 
studie har inte påvisat någon säker effekt (24), medan inga negativa utfall har återfunnits. 
Tolkningen av effekt försvåras av variationen i metodologi i publicerade studier. Studiernas 
upplägg varierar från randomiserade undersökningar med kontrollgrupper till fall-kontrollstudier, 
retrospektiva kohortstudier med flera. Screeningmetoderna är olika liksom intervallen, 
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kohortstorlekarna, urval, rekryteringsmetoder, socioekonomiska faktorer, ärftliga risker, andra 
tarmsjukdomar och nationella förutsättningar. 

 
Resultatredovisningen är också skiftande, men flertalet studier redovisar mortalitetsfrekvenser för 
CRC även om effekten på incidens och påvisade polyper inte alltid beskrivs och statistiska 
resultat avseende sensitivitet, specificitet och prediktion samt uppföljningstid och 
deltagandefrekvens varierar. Därmed är jämförelser mellan studier  något komplicerad, vilket 
återspeglas i meta-analyser och översiktsstudier (se också tabell 3).  

 
En särskilt viktig aspekt är om resultatet skall redovisas enbart för deltagande personer eller för 
samtliga inbjudna. Att enbart beräkna screeningmetodens resultat baserat på antal deltagande 
individer kallas ”per protocol” (PP) medan om samtliga inbjudna medräknas är termen ”intention 
to screen” (ITS). Eftersom deltagandefrekvensen i t.ex. screening baserad på avföringsprover ofta 
har varit kring 60 %, blir givetvis PP-statistiken avsevärt bättre än ITS-redovisningen. Båda 
redovisningssätten användes, PP framförallt om man verkligen vill visa screeningmetodens effekt 
i sig medan ITS bättre återspeglar screeningresultatet hos målpopulationen. Internationellt 
eftersträvas en mer uniform rapportering, bland annat genom The International Colorectal 
Cancer Screening Network bildat 2003 (25), men också genom rekommenderade 
kvalitetsparametrar vid CRC-screening från EU och indikatorer för uppföljning och utvärdering 
från Socialstyrelsen (se tabell 5 och 6 nedan).  

 
Screeningresultat har sammanställts i tabell 3 för avföringsprover avseende blod, sigmoideoskopi 
och koloskopi. Här inkluderas samtliga randomiserade studier samt ett urval av större och 
vetenskapligt välgjorda kohortstudier samt meta-analyser. En reservation föreligger alltså att fler 
studier finns. En del av dem är dock delredovisningar och då har endast slutredovisningarna 
inkluderats i tabellen, likaså har studier av pilotkaraktär respektive omfattande enbart små 
kohorter uteslutits.  

 
Längst screeningerfarenhet finns med tester för blod i avföringen, främst g-f-Hb-testerna, där en 
av de första CRC-screeningstudierna publicerades redan 1967 från USA (26). Huvudsyftet med 
denna metod är således att påvisa CRC i tidigare stadium och därmed reducera mortaliteten. 
Detta har uppnåtts, vilket ses i tabell 3, med en mortalitetsminskning på 9 – 32 %, sammanvägt i 
meta-analys 13 %, med uppföljningstider på 15,5 – 19,5 år (17). Riskreduktionen består under 
ännu längre tid, bl.a. redovisat i en av de längre uppföljningsstudierna där mortaliteten efter 30 år 
var 22 % lägre i gruppen som testats med g-f-Hb vartannat år (6 omgångar) och 32 % hos dem 
testade årligen (11 omgångar) (27). För FIT-metoden har ingen meta-analys gjorts avseende 
mortalitetsreduktionen, men ett par studier anger den till 22 – 41 % (tabell 3). 

 
Polypdetektion har varit ett sekundärmål för f-Hb-metoderna och redovisas därför spartanskt i 
de randomiserade och större studierna i tabell 3. I en sammanställning av pågående 
screeningprogram anges polypförekomsten varierande mellan 5 – 17,5/1000 testade för g-f-Hb 
med sammanvägt värde 11,2, jämfört med för FIT 7,6 – 51,7/1000 och sammanvägt 23,6 (25). 
För CRC-frekvens anger samma studie för g-f-Hb-test intervallet 1,4 – 7,1/1000 testade och 
medelvärde 2,4, medan intervallet för FIT var 0 – 5,4/1000 och medelvärde 2,2. Dessa data 
illustrerar också ovannämnda variation i screeningprogrammens uppläggning. 

 
Deltagandefrekvensen varierar mellan studierna och beroende på om g-f-Hb eller FIT har 
använts. Förutom frekvenserna redovisade i tabell 3 visar meta-analys av 58 icke-randomiserade 
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studier en vägd deltagandefrekvens på 47 % för g-f-Hb respektive 42 % för 17 icke-
randomiserade FIT-baserade studier (28). Liknande mönster ses i en sammanställning av 15 
populationsbaserade, nationella screeningprogram från 12 länder, oavsett f-Hb-testmetod, där 
deltagandefrekvensen varierade från 7 % till 68 %, bland annat beroende på mycket skiftande 
täckningsgrad avseende målpopulationen från 30 % till 100 % (29). Samma studie bekräftar två 
generella iakttagelser, nämligen att kvinnor deltar signifikant oftaare än män, 5 – 15 % i absolut 
skillnad, och att deltagandet ökar med ålder, i storleksordningen 5 % per 10-årsklass. 

 
Förutom ökad detektionsfrekvens av CRC ses också en förskjutning till tidigare stadier (tabell 
3)(23, 30, 31, 32, 33, 34). Bland dessa studier bör noteras en tysk undersökning omfattande cirka 
525 000 koloskopier, där 46 % symptomindicerade jämfördes med 6 % p.g.a. positiva f-Hb-test 
respektive 48 % screeningundersökningar (figur 4).   
 
 

 
Figur 4. Distribution av CRC-stadium relaterat till detektionsmetod. Data från ref (23:I). 

 
 
Risken att påvisa en avancerad CRC reducerades 47 % om koloskopin utfördes som screening 
jämfört med av diagnostiska skäl respektive med 43 % om indikationen var positivt f-Hb-test. 
Stockholm-Gotlandscreeningen redovisar motsvarande resultat, med signifikant fler patienter 
från screeninggruppen i stadium I (41 % vs 15 %) respektive färre i stadium IV (10 % vs 24 %), 
bl.a. med effekten att endast 4 % av screeningpatienterna akutopererades jämfört med 12 % av 
icke-screenade patienter (34). 
 
Incidensen av CRC påverkades endast marginellt i de fyra randomiserade g-f-Hb-studierna (tabell 
3), vilket teoretiskt inte var att förvänta, även om fler polyper detekterades i screeningkohorterna 
(35, 36). Som framgår av tabell 3 och figur 4 ger både sigmoideoskopi och koloskopi en markant 
stadiereduktion av CRC. Även studier där både screening och diagnostiska koloskopier 
inkluderas bekräftar entydigt mönstret, t.ex. en meta-analys omfattande 11 studier och cirka 1,5 
miljoner individer hos vilka inga CRC återfanns primärt men under uppföljningstider på 2,8 – 
15,4 år sågs en reduktion i både CRC-incidens och – mortalitet på 61 % som var mest uttalad i 
screeninggruppen med 89 % incidensreduktion versus 51 % i diagnostikgruppen (37).  
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En jämförande undersökning mellan patienter vars CRC upptäckts via screening med f-Hb-test 
eller koloskopi respektive på grund av symptom visade samma signifikanta skillnader, med bl.a. 
50 % stadium I-patienter i koloskopiscreeninggruppen versus 17 % i symptomgruppen, medan i 
stadium IV 5 % var screeningupptäckta mot 17 % symptomatiska, återspeglat i en 69 % längre 
mortalitet (38). Särskilt notabelt är en signifikant bättre överlevnad för patienter med 
screeningupptäckt CRC jämfört med symptomatiska för varje stadium I-IV. Minst en ytterligare 
studie har bekräftat motsvarande för stadium III-IV, d.v.s. de allvarligaste CRC-stadierna (39). 
Detta indikerar således att screeningdetekterade CRC för varje stadium har en gynnsammare 
prognos. Orsakerna är inte helt klarlagda men bl.a. identifieras färre lymfkörtelmetastaser hos de 
screeningupptäckta.  

 
Ovan refererade sammanställning av polypdetektionsfrekvensen för olika screeningprogram 
redovisar för sigmoideoskopi en upptäcktsfrekvens från två studier på mellan 226 – 370/1000 
undersökta och för koloskopi (sex studier) intervallet 76 – 490/1000 undersökta, med 
medelvärde 321 (25). För CRC var motsvarande resultat 4,6 respektive 5,3/1000 
sigmoideoskoperade respektive intervallet 7,4 – 10,5/1000 koloskoperade med medelvärdet 9,1. 
Dessa data är i paritet med en omfattande tysk studie av screeningkoloskopier, där uppdelat efter 
kön polyper identifierades hos 27,3 % av närmare 2 miljoner koloskoperade män och i 1,3 % 
CRC, medan för drygt 2,4 miljoner kvinnor motsvarade frekvenser var 16,9 % respektive 0,7 % 
(40). 

 
Deltagandefrekvensen i sigmoideoskopibaserade studier inkluderande icke-randomiserade 
undersökningar varierade ganska brett, beroende på populationssammansättningen, från 13 % för 
små kohorter till 42 % för populationsbaserade, med ett vägt genomsnitt på 35 % (28). För 
koloskopibaserad screening fann samma meta-analys fem studier (ingen inkluderad i tabell 3) med 
en samlad deltagarfrekvens på 28 %. Se också tabell 3 för data om deltagandefrekvenser. 

 

Genomförda screeningstudier visar genomgående god effekt med mortalitetsminskningar 
mellan 13 – 68 % beroende på metod efter cirka 5 år, med en förväntad incidenspuckel de 
första åren efter införande samt en incidensminskning mellan 5 -70 % på sikt. Deltagandet är 
cirka 65 % för metoder med avföringsprov och 30 % för endoskopiska. 
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Oavsett screeningmetod fås inledningsvis en ökning av antalet CRC-fall. Detta beror på att 
patienter med ännu icke-symptomgivande cancer diagnostiseras via screeningsystemet i stället för 
successivt i den takt symptomen utvecklas, det vill säga diagnostillfället tidigareläggs och därmed 
ökar skenbart incidensen. Efter några års screening börjar dock incidensen stabiliseras igen för att 
sedan bli lägre än perioden före screening. För f-Hb-baserade screeningprogram tar detta längre 
tid, eftersom tumören måste nå en viss storlek för att blöda, medan vid endoskopiska program 
avgör främst inklusionstakten. Dessa effekter illustreras i figur 5. 

 
I USA har en reduktion av 
både incidens och mortalitet i 
CRC på cirka 40 % skett 
mellan 1975-2011, där man 
beräknar att drygt 50 % beror 
på den parallellt ökande 
screeningen, som numera 
domineras av opportunistiska 
koloskopiprogram (22 ). Figur 
6 illustrerar screeningens roll i 
relation till andra faktorer 
avseende den minskade 
mortaliteten. 
 
 

 
Figur 5. Årlig risk för distal RC (rektum och sigmoideum) vid sigmoideoskopiscreening under 10 år. Figur från (18). 

 
Motsvarande effekt ses även 
i det tyska opportunistiska 
screeningprogrammet, med 
start 2002 och dominerat av 
koloskopier, där baserat på 
drygt 4,4 miljoner 
undersökningar man 
beräknar antalet undvikta 
CRC-fall till <100 år 2005, 6 
500 år 2015, 12 600 år 2025, 
15 400 år 2035 och 16 000 
år 2045, att jämföra med 
cirka 58 000 insjuknade år 
2003 (60). Beräkningarna  
 
 
 

Figur 6. CRC-screeningens beräknade relativa betydelse i USA för mortalitetsreduktionen i CRC (ref 22). 
 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=4412262_nihms669594f3b.jpg
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illustrerar också ackumulationseffekten av screeningprogram (vidare visat i avsnittet om 
hälsoekonomi), främst beroende på transitionstiden (se ovan) i adenom-cancersekvensen. Ett 
problem vid CRC-screening är så kallad intervallcancer, som vanligen definieras som CRC 
diagnostiserad mellan två screeningtillfällen. Tumörbiologiska aspekter antas spela roll och 
intervallcancer har visats ha en högre genetisk instabilitet och vara mer snabbväxande (61). Men 
för främst f-Hb-testen blir intervallcancer också ett mått på sensitiviteten och därmed andelen 
falskt negativa test. För g-f-Hb-test har frekvensen skiftat mellan 31 % (62) till 55 % (42) ända 
upp till 61 % i Stockholm-Gotlandprogrammet (63). Detta understryker vikten av att f-Hb-testen 
upprepas varje till vartannat år för att CRC-stadiet skall vara lågt, väl illustrerat i en studie där 
stadium I och II utgjorde 54 % av intervall-CRC jämfört med 45 % hos icke-screenade och 
överlevnaden var cirka 35 % bättre för intervall-CRC (62).  

 
Intervallcancer finns även vid endoskopisk screening, men som förväntat i betydligt lägre 
frekvens, 3 – 7 %, och oftare i proximala kolon (64). Förutom tumörbiologiska faktorer 
tillkommer tekniska aspekter med bristande kontroll av polyppatienter i upp till 75 % av fallen, 
inkomplett polypexstirpation i cirka 10 % och bristande kvalitet i själva koloskopiundersökningen 
(64).   

 
Kvaliteten vid sigmoideoskopi och koloskopi har understrukits ovan och tas bland annat upp i 
EU:s kvalitetsparametrar (se tabell 5). Dess betydelse illustreras i en studie omfattande cirka 315 
000 koloskopier uppföljda i median drygt 3 år, varav cirka 57 600 på screeningindikation, med 
högt ställda kvalitetskrav (65). Adenomdetektionsfrekvensen varierade från 7,4 % till 52,5 % 
mellan koloskopisterna och antalet intervallcancer varierade från 4,8/10000 person-år till 9,8, 
direkt korrelerat till antalet funna adenom av skopisten, vilket medförde 48 % lägre risk för 
intervallcancer hos patienter undersökta av skopister med högst detektionsfrekvens och 62 % 
lägre risk för dödlig dito. Varje ökning av adenomdetektionsfrekvensen med 1 % medförde en 
reducerad risk för CRC med 3 %. 

 
Frekvensen funna adenom vid koloskopi är således en kvalitetsindikator och flera professionella 
organisationer rekommenderar en frekvens på minst 25 % för kvinnor respektive 15 % för män, 
men dessa gränser är inte validerade (65). 

 

Omfattande kunskap kring effekterna av screening och betydelsen av beaktande av olika 
faktorer finns i form av >30 vetenskapliga originalarbeten och metaanalyser. Hög evidensgrad 
finns inom området. 

 

 
Benigna fynd 

 
Ett positivt test för blod i avföringen indikerar således att det med stor sannolikhet någonstans i 
magtarmkanalen föreligger en blödningskälla, företrädesvis i kolon eller rektum. Dock 
förekommer så kallade falskt positiva test, dvs. testet indikerar felaktigt att blod föreligger (se 
ovan avsnittet om testernas egenskaper). Däremot säger testet givetvis inte vad som blöder utan 
identifiering av blödningskällan kräver vidare utredning med koloskopi. Om inte större polyp 
eller cancer påvisas, kan självfallet en benign orsak föreligga. I English Bowel Cancer Screening 
Program sågs i cirka 122 000 koloskopier på grund av positiva f-Hb benigna orsaker i 21,6 %, 
varav vanligast var divertiklar (15,5 %), hemorrojder (5,8 %), inflammatorisk tarmsjukdom (1,8 
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%) och angiodysplasier (0,7 %) (66). Som jämförelse identifierades i samma studie 8,9 % CRC 
och polyper av varierande allvarlighetsgrad i 44,2 % hos patienterna.  

 
Patienter kan emellertid ha positivt f-Hb test men utan påvisad blödningskälla vid koloskopi. En 
översiktsartikel baserad på nio små-medelstora studier anger att 37 – 53 % av patienterna 
hamnade i den kategorin, dvs. cirka 2 – 2,5 % av den totala screeningpopulationen (67). När 
dessa gastroskoperades, påvisades patologiska fynd i 45 %, varav 1,6 % cancer, 16 % troliga 
blödningskällor (ulcus, esofagit, kärlmissbildningar och polyper) medan 26 % betraktades som 
bifynd men utan blödning (Barretts esofagus, mucosaerosioner, gastrit, duodenit, jejunit, varicer, 
adenom och mindre polyper).  

 
Att benigna orsaker till blod i avföringen påvisas betraktas ibland som ett problem avseende 
screeningtestets känslighet för att detektera CRC, då statistiskt sensitivitet respektive positiv 
prediktiv förmåga sjunker. Å andra sidan torde patientgruppen ha nytta av att även fåtaliga 
cancertumörer av annat slag än CRC påvisas, liksom av att åtminstone vissa av de benigna 
diagnoserna påvisas i ett asymptomatiskt skede, t.ex. inflammatorisk tarmsjukdom. Dock verkar 
inte den sidoeffekten av CRC-screening närmare ha studerats. 

 
Det diskuteras i litteraturen hur patienter med positivt f-Hb men negativ koloskopi skall hanteras, 
då ffa. om de skall erbjudas gastroskopi (67). Tveksamheten baseras på resurstillgången (av 
gastroskopier), obehaget undersökningen medför och att maligniteter påvisas mycket sällan. Mot 
detta skall ställas den övergripande etiska aspekten, innebärande att om samhället har erbjudit 
individen ett test för påvisande av mikroskopiskt blod i avföringen. Problemet kan drivas ännu 
längre, om både koloskopi och gastroskopi är utan blödningskälla, skall då även 
tunntarmsutredning ske? Det tycks inte finnas några specifika studier av den här patientgruppen, 
men rimligen får individuella beslut fattas i dessa fall. Dock måste man vid införandet av CRC-
screeningprogram med f-Hb-testning i förväg besluta ur man skall förfara. 

 
 
 

 
 
 
 

Riktlinjer och status, nationellt och internationellt 
 

I Europa rekommenderade EU redan år 2003 att screening skulle införas som ett led i 
preventionen av CRC, vilket ratificerades av Sverige (68). Efter en EU-rapport om 
implementeringen av screeningprogram för CRC, cervixcancer och mammarcancer 2008 (69) har 
successivt rekommendationer och riktlinjer utarbetats avseende hela CRC-screeningkedjan i en 
450-sidig bok med över 250 rekommendationer (70). Avsnitten har reviderats och efter hand 
publicerats i sammanfattande tidskriftsartiklar, med en översikt senast 2013 (71). 

   
I Sverige utarbetade Socialstyrelsen 2014 rekommendationer och bedömningsunderlag, vari 
myndigheten fastslår att ”Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för tjock- och 
ändtarmscancer med test av blod i avföringen till män och kvinnor i åldern 60 – 74 år.” (72). 
Hittills har endast Stockholms läns landsting följt denna rekommendation och påbörjade 2008 en 
successiv inklusion av personer i åldern 60 – 69 år som erbjöds testning med g-f-Hb vartannat år 

Omkring 3-4 % av dem som screenas med avföringsprov har mikroskopiskt blod av andra 
orsaker än CRC och polyper, företrädesvis benigna och oftast i tjock- och ändtarmen men 
kan förekomma även i magtarmkanalens övre delar. 
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(73, 74, 75). 2009 anslöt Gotlands kommun till detta screeningprogram. 2015 bytte man 
testmetod till FIT. Innevarande år räknar man med att expandera programmet att omfatta även 
ålderskohorten 70 – 74 år.   

 
Förfrågan om screeningläget för CRC i övriga landsting i Sverige har ställts. I Norra 
sjukvårdsregionen pågår en utredning motsvarande denna men inga politiska beslut har ännu 
fattats om införande (76). Socialstyrelsen känner inte till att några ytterligare landsting planerar 
införande inom den närmaste framtiden och myndigheten driver inte aktivt frågan utan hänvisar 
till utfärdad rekommendation (77). SKL meddelar via RCC i samverkan att ingen samordning har 
skett i frågan mellan huvudmännen men att man innevarande vår har tillsatt en nationell 
utredningsgrupp (78).  Däremot startades i Sverige 2014 en randomiserad, multicenterstudie, 
Screesco (Screening of Swedish colons), där FIT vartannat år jämföres med koloskopi mot en 
kontrollgrupp och där inklusionen beräknas slutförd 2019, med uppföljningstid i 15 år avseende 
incidens och mortalitet (79). 
 

 SoS EU USPSTF NCCN MSTF Tyskland 

Ålder 
(år) 

60 – 74  50 - 74 50 – 75 (76 – 85 
individualiserat) 

50 – 75 
(?) 

50 - 75 50 - 
individuell 

gf-Hb Vartannat 
år 

Rek. Årlig Årlig Årlig Årlig  

FIT Vartannat 
år 

Rek. Årlig Årlig Årlig Årlig 

Sigmo Ej komm. Rek. 5 år 5 år 5 år 5 år. 
Andraval 
+ f-Hb. 

Kolo Ej komm. Rek. 10 år 10 år 10 år 10 år. 
Förstaval. 

CT kolo Rek. ej Rek. ej 5 år Rek ej 5 år Rek ej 

Ref 72 70  80  81  82   83 

Tabell 4. Sammanställning av rekommendationer avseende olika screeningmetoder. SoS = Socialstyrelsen, USPSTF = U.S. 
Preventive Services Task Force, NCCN = National Comprehensive Cancer Network (USA), MSTF = Multi-Society Task Force 
USA) 

 
Figur 7A visar utbredningen av olika CRC-screeningprogram i Europa, Nord- och Sydamerika 
samt Asien (84). Inom EU utmärker sig Tyskland med ett av de mest ambitiösa 
screeningprogrammen, dock opportunistiskt upplagt, där befolkningen i åldern 50-54 år erbjudes 
f-Hb-testning och mellan 55-74 år koloskopiscreening alternativt fortsatt f-Hb-testning (38). 
Parallellt har en nationell koloskopidatabas har byggts upp. 
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Figur 7A. Screeningläget för CRC i Europa. I Ryssland och flera Östeuropeiska stater förekommer opportunistisk screening i olika 
omfattning men utan internationell redovisning. Figur från (84). 

 

  
 
Figur 7B och C. Motsvarande redovisning för Nord- och Sydamerika samt Asien. Figur från (84). 

 

Flertalet ekonomiskt utvecklade länder har infört befolkningsscreening för CRC. EU 
rekommenderar screening sedan 2003. I Norden finns program etablerade.  
I Finland bedrivs screening sedan 2004 med gradvis implementering och 71% deltagande.  
I Danmark finns nationell screening åldersintervallet 50-74 år sedan 2014.  
I Norge etableras screening för hela befolkningen från 55 års ålder från 2018.  
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Organisation och logistik 
 

Screeningprogram ställer stora krav på organisation, logistik och kvalitet i alla led. Ett program 
för CRC-screening innebär en nyetablering av processen och dess relation till den befintliga 
sjukvården måste koordineras omsorgsfullt.  

 
Målpopulationen, dvs. de personer som skall erbjudas screening, måste definieras tydligt. I 
Europa användes nästan uteslutande populationsmodellen, vilken också framhålles i EU-
rekommendationerna, av flera skäl. Effekten i form av reduktion av både incidens och mortalitet 
i CRC blir större, psykosociala faktorer som reducerar screeningdeltagandet överbryggas i större 
utsträckning, ökad jämlikhet uppnås samt resursplaneringen blir effektivare. Möjligheterna för 
forskning optimeras också med populationsmodellen. Screeningprogrammet i Stockholm och på 
Gotland bygger just på denna modell. 

 
Dokumentation via IT-system är grundläggande och också ett juridiskt krav i Sverige. Befintliga 
IT-baserade journalsystem uppfyller inte kraven som ställs på screeninghantering, dessutom 
saknas ett nationellt journalsystem. Screeningsystemet måste kopplas till befolkningsregistret 
eftersom målpopulationen definieras via det. Det måste vidare innehålla en rad funktioner som 
att hantera kallelser, e-remisser till och e-remissvar från kemiskt laboratorium, brevsvar till 
deltagarna i screeningen, automatisk förmedling av positiva svar till enhet ansvarig för 
uppföljande koloskopi, uppföljningsdata och koppling till kvalitetsregister etc. I Sverige finns 
ännu inget kommersiellt dylikt program men Stockholm-Gotland har ett välfungerade egenskapat 
dito, som IT-företaget Tieto® har visat intresse för att vidareutveckla. 

 
Inbjudan till målpopulationen kan ske på flera sätt, men vid populationsscreening krävs 
individuell invitation via telefon eller brev. Vald metod har stort inflytande på 
deltagandefrekvensen, visat bland annat i en meta-analys av 20 studier rörande metoder att öka 
deltagandet i CRC-screening jämfört med enbart en skriftlig inbjudan (85). Påminnelse via brev 
eller telefon ökade deltagandet med 33 – 76 % (företrädesvis i USA), medan utförligare 
inbjudningsbrev och bifogad skriftlig information snarast minskade deltagandet (en bidragande 
orsak kan vara att personer med lägre utbildningsnivå har svårare att tillgodogöra sig extra 
information). God effekt hade också åtgärder för att underlätta individens provtagning, ffa. att 
skicka med f-Hb-testet i inbjudan, vilket ökade deltagandet 36 – 79 %. Självfallet måste inbjudan 
formuleras omsorgsfullt och tydligt framhålla att deltagandet är frivilligt men också vad som sker 
efter inlämnat test. Ett exempel på en viktig aspekt är om inbjudan skall formuleras på flera 
språk, vilket dock inte kan ske på individnivå då språktillhörigheten inte är känd då 
screeningprocessen inte utgår från enskilda personer.  

 
Laboratorieanalysen av f-Hb-testmetoden skall vara kravspecificerad och ske inom en 
stipulerad tid. Anlitat laboratorium måste vara anslutet till screeningprogrammets IT-system, för 
att undvika manuella överföringar av provresultat vilka ger förväxlingsrisker och merarbete.  
Laboratoriet måste i samband med att utskick sker av inbjudan och test få besked via filer om 
vilka personer som aviserats. 

 
Provsvarsinformation till deltagarna måste ske inom en definierad tid och samtliga skall erhålla 
svar. Parentetiskt används relativt ofta inom sjukvården metoden att enbart avvikande provsvar 
meddelas, främst i fall där man inte förväntar sig några patologiska svar, men det är inte 
acceptabelt i en screeningsituation, både av juridiska och etiska skäl. Svarsalternativen bör, som 
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bl.a. Socialstyrelsen anvisar, vara standardiserade och utfallsmöjligheterna blir då fyra: negativ 
(normalt), icke-bedömbart (inkomplett eller felaktigt), positivt (blod finns) eller att inget prov har 
lämnats (72). Positivt provresultat bör enligt Socialstyrelsens rekommendationer inte meddelas 
skriftligen utan per telefon av särskilt utbildad personal (sjuksköterska), som kan svara på 
följdfrågor och förklara den fortsatta utredningsgången.  

 
Koloskopiuppföljning av personer vars prover påvisat blod i avföringen skall ske inom en viss 
tid. Remitteringen sker lämpligen via IT-systemet, medan ansvaret för tidsbokning etc. åligger 
den koloskoperande enheten, liksom besked om resultatet, eventuella remisser till patolog och 
svaren därifrån. Om CRC påvisas skall screeningprogrammet ha definierat hur och av vem 
patienten hanteras. Eftersom screeningorganisationen är fristående från sjukvården, måste den 
koloskopiansvariga enheten handlägga patienten enligt samma rutiner (dvs. SVF, Standardiserat 
Vårdförlopp) som för cancer upptäckt på grund av symptom.  De koloskoperande enheterna 
skall vara kvalitetssäkrade. 

 
Registrering av de screeningundersökta personernas resultat sker således kontinuerligt enligt 
ovanstående dokumentationskrav, främst för att fortlöpande kontrollera effekten av 
screeningprogrammet. Registret skall innehålla ett minsta antal uppgifter och kvalitetsmått (som 
valfritt kan expanderas), förslagsvis de av EU rekommenderade och nedan redovisade i tabell 5 
(71). Socialstyrelsen har likaså utarbetat ett antal indikatorer för uppföljning och utvärdering av 
screeningprogram baserad på f-Hb-testning, se tabell 6. Registret kan därmed användas som ett 
kvalitetsregister, initialt inom det geografiska område screeningen omfattar, men på sikt även 
nationellt om samtliga huvudmän inför screeningprogram.  

 
Forskning- och utveckling (FoU) bör från början inkluderas i screeningprogrammet. Det får 
anses vara en både logisk och etisk del av förfarandet att skapa förutsättningar för dels 
kvalitetsutveckling och dels inhämtandet av ytterligare kunskap om screening. Stockholm-
Gotland har från start en FoU-funktion i sitt program, se vidare nedan. 

 
INDIKATOR ACCEPTABEL NIVÅ 

(%) 
ÖNSKVÄRD NIVÅ (%) 

Invitationstäckning 95 >95 

Anslutningsgrad >45 >65 

Frekvens inadekvata f-Hb <3 <1 

Besked testresultat < 15 d 90  

Remissfrekv. koloskopi vid positivt test 90 >95 

Koloskopi <31 d vid positivt test >90 >95 

Deltagande i koloskopi vid positivt test 85 >90 

Frekvens kompletta koloskopier >90 >95 

Vidare omhändertag. <31 d vid pos koloskopi >95  

Krav minimiantal koloskopier/skopist/år 300 st >300 st 

Lesioner och biopsier skall dokumenteras >90  

Frekvens höggradiga dysplasier enl. patolog vid koloskopier  <5  

Dito vid f-Hb-testprogram <10  

Tabell 5. Översikt av kvalitetsparametrar vid CRC screening enligt EU-riktlinjer (71). 
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INDIKATOR KOMMENTAR 

Målgrupp För bedömning av antalet personer i målpopulationen. Spärrlista för dem som 
aktivt avböjt deltagande. 

Andel primärkallade för f-
Hb-test 

Målet att samtliga i målpopulationen nås av testmateriel. Testning vartannat år. 
Kan fungera som surrogatmått. Årsvis uppföljning. 

Andel som lämnat f-Hb-
test, dvs. deltagare 

>45 % för att uppnå önskvärd screeningeffekt, men eftersträvansvärt är >65 %. 
Kan fungera som surrogatmått. Årsvis uppföljning. 

Andel som lämnat f-Hb-
test efter påminnelse 

Påminnelse föreslås efter 8 v. Årsvis uppföljning. 

Andel omprovtagningar 
p.g.a. inkomplett f-Hb-test 

Enl. EU:s riktlinjer <3 %, eftersträvansvärt är <1 %. Årsvis uppföljning. 

Andel positiva f-Hb-test Enl. EU:s riktlinjer förväntas vid gf-Hb-test 2-3 % positiva och vid FIT 3-8 %. 
Kan fungera som surrogatmått. Årsvis uppföljning. 

Andel koloskoperade  Enl. EU:s riktlinjer bör >85 % av dem med pos. f-Hb-test koloskoperas, 
eftersträvansvärt är >90 %. Årsvis uppföljning. 

Andel komplikationer vid 
koloskopi 

Blödning eller perforation. Årsvis uppföljning. 

Andel som fått CRC-
diagnos - detektionsrat 

Enl. EU:s riktlinjer bör 1-2 patienter upptäckas av 1000 testade. Kan fungera som 
surrogatmått. Årsvis uppföljning. 

Andel som opererats Anges som antal op. av totalantalet testade. Årsvis uppföljning. 

Stadiefördelning av CRC-
fynd 

Stadiefördelning enligt TNM-klassifikationen IA, IB, II, III resp. IV. Förskjutning 
till fler pat. i lägre stadier jmf. med symptomatiskt baserad diagnostik 
eftersträvansvärt. Kan fungera som surrogatmått. Årsvis uppföljning. 

Andel falskt positiva test Andelen positiva f-Hb-test men där uppföljande koloskopi är normal. Låg andel 
eftersträvansvärd. Anges som mått på specificitet. Årsvis uppföljning. 

Andel falskt negativa test Andelen personer med normalt f-Hb-test men där CRC diagnostiseras mellan 
screeningtillfällena, s.k. intervallcancer. Anges som mått på sensitivitet. Lågt värde 
är eftersträvansvärt. Årsvis uppföljning. 

Tabell 6. Indikatorer för uppföljning och utvärdering av screeningprogram för CRC baserat på f-Hb-test enligt Socialstyrelsen (72). 

 
 
 
 
 
 
 
Behovsanalys 
 
Rationell hälso- och sjukvård kräver prioriteringar på etisk grund. De hälsoekonomiska 
värderingarna kan  betraktas ur flera perspektiv; individens, sjukvårdens, samhällets och ett 
utökat samhällsperspektiv. För sjukvården handlar det om kostnaderna för screeningprogrammet 
kontra minskade kostnader för färre insjuknade samt indirekt om resurser måste tas från 
alternativt kan frigöras till andra områden (färre CRC-insjuknade medför sparade resurser som 
kan användas till andra patienter alternativt inbesparas). Samhällsperspektivet inkluderar samtliga 
kostnader och följdeffekter, oavsett huvudman, och inbegriper även indirekta kostnader för 

För fullgod effekt av screeningprogram krävs en separat organisation med kontinuerlig 
kvalitetsbevakning. Kvalitetsparametrar och indikatorer för uppföljning finns framtagna av 
både EU och Socialstyrelsen. 
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produktionsbortfall. Det utökade samhällsperspektivet inkluderar även konsumtion och 
produktion under de vunna levnadsåren av de medicinska åtgärderna.  

 
Socialstyrelsen genomförde i anslutning till sina rekommendationer avseende CRC-screening en 
hälsoekonomisk analys (72). Bland annat redovisas olika nivåer för kostnaden per QALY, så 
kallade kvalitetsjusterade levnadsår, som ett mått på kostnadseffektivitet och där kostnad under 
100 000 kr anges som låg. Under gjorda antaganden att CRC-screening sker med FIT vartannat 
år i åldersintervallet 50 – 74 år och med en deltagandefrekvens på 64 % samt en rad andra 
förutsättningar, blir kostnaden per QALY cirka 20 000 kr ur sjukvårdens perspektiv respektive 
drygt 20 100 kr ur samhällets perspektiv (2013 års priser), jämfört med ingen screening, det vill 
säga med god marginal understigande ”låg kostnad”.  Socialstyrelsen har även jämfört 
hälsoekonomin för andra åldersintervall; 60 – 69 år jämfört med ingen screening, 50 – 69 år 
jämfört med 60 – 69 år och 60 – 74 år jämfört med 60 – 69 år och för samtliga varianter uppnås 
god kostnadseffektivitet. 

 
Notabelt i den vetenskapliga litteraturen är avsaknaden av renodlade redovisningar av pågående 
screeningprograms hälsoekonomi utan främst har olika modeller publicerats. På motsvarande sätt 
som nämnts ovan angående effektredovisningar av CRC-screening i litteraturen är 
heterogeniteten även inom det hälsoekonomiska området påfallande. En sammanställning av 55 
studier avseende kostnadseffektiviteten för olika CRC-screeningprogram illustrerar detta, med till 
exempel uppgivna kostnader per vunnet levnadsår för årliga g-f-Hb skiftande mellan 6 400 USD 
och 56 300 USD och för koloskopi med 10 års intervall mellan 2 400 USD till 31 700 USD (86). 
Studien konstaterar trots detta att samtliga ingående studier visar att oavsett screeningmetod är 
det kostnadseffektivt jämfört med att inte screena, att screening baserad på f-Hb-tester dessutom 
har medfört en direkt kostnadsreduktion per vunnet levnadsår samt att FIT synes mest 
kostnadseffektivt.  Detta är i linje med en holländsk studie baserad på prospektiva empiriska data 
inlagda i en hälsoekonomisk modell där g-f-Hb jämfördes med FIT respektive ingen screening 
för närmare 4,5 miljoner personer i åldersintervallet 50 -75 år och där FIT genomgående 
presterade bäst samt skulle ha medfört 13 400 vunna levnadsår och cirka 320 miljoner sparade 
euro (87). 

 
För denna utredning har en hälsoekonomisk analys i modellform utförts avseende Södra 
sjukvårdsregionen (enbart södra Halland ingår), vilken redovisas i avsnittet om CRC-screening i 
Södra sjukvårdsregionen nedan.  
 
 

 

 
 
 
 
Etik och juridik 
 
Det är väsentligt att vara tydlig med att screening skiljer sig från annan hälso- och sjukvård 
medicinskt, etiskt och juridiskt. Ur samhällets synvinkel är alltså syftet att minska sjukligheten i en 
population i ett definierat tillstånd, som uppfyller förutsättningarna för screening (6). Hur 
frekvent testning erbjuds och med vilka metoder baseras inte på den enskildes risk utan på 
populationens.  I Stockholm-Gotlandprogrammet tar man därför inte hänsyn till om den enskilde 

Hälsoekonomisk forskning liksom analys av Socialstyrelsen och SBU visar att CRC-
screening med god marginal uppfyller kraven. 
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individen tidigare är behandlad för CRC, nyligen har genomgått kolorektalundersökning av annan 
orsak, om ärftlighet föreligger etc., utan samtliga i målpopulationen inbjudes och den enskilde får 
därefter själv avböja (73). Orsakerna är dels att screeningorganisationen inte har vetskap om 
dessa faktorer, då de hanteras via sjukvårdsorganisationen och skulle kräva en direkt koppling 
med journalsystemen, dels att det logistiskt skulle bli krävande och också att risk finns för att 
individer på felaktiga grunder undantas från screeningmöjligheten. Screeningorganisationen är 
således ”svart-vit” i sin konstruktion och funktion.  

 
Det bör också påpekas att den enskilde juridiskt inte kan kräva att få delta i screening, om den 
inte tillhör den inviterade kohorten. Om individen har symptom indikerande cancer hänvisas 
självfallet till den gängse sjukvården, likaså om vederbörande har stark canceroro.  

 
Redan 1995 fastslog prioriteringsutredningen att screening klassas som angelägenhetsgrad 2 av 5 
(88). Socialstyrelsens rekommendation från 2014, citerad ovan, innebär också en kraftfull 
uppmaning att införa screening (72). Juridiskt skall också anföras kraven i Hälso- och 
sjukvårdslagen om skyldigheten att ”arbeta för att förebygga ohälsa” och formuleringen ”vård på 
lika villkor”, vilket rimligen innebär att hela befolkningen skall erbjudas screening.  
 
Screening för CRC har värderats ur etisk synpunkt av Socialstyrelsen och befunnits rimligt (72)  . 
Myndigheten framhåller att risken för psykisk påverkan är liten men skall beaktas i programmet. 
Vidare anses det positivt att individen kan göra ett välgrundat val, vilket stärker autonomin. 
Programmet har heller ingen negativ inverkan på integriteten. 

 
En brittisk artikel från 2003, det vill säga när screening började införas i Storbritannien, påpekar 
bristen på validerade mätningar av informerat val (”informed choice”) samt distinktionen mot 
informerat beslut (”informed decision”) och att detta ställer krav dels på att adekvat information 
ges och des hur den förmedlas (89). Man framhåller också att det informerade valet kan ses som 
ett effektmått i screeningprogrammet. Författarna klargör vidare att betoningen av informerat val 
bygger på den liberala filosofin om individens autonomi och rättigheter, medan screening kan ses 
som en form av utilitarism och därmed har ett övergripande samhällsperspektiv. 
En översiktsartikel utvecklar resonemang om huruvida individen skall erbjudas möjlighet att välja 
mellan olika screeningtekniker (90). Argumenten för är bl.a. att varje teknik har för- och 
nackdelar, varför det är svårt att entydigt rekommendera en viss metod. Vidare innebär valet en 
individuell autonomi och förstärker det informerade valet. Nackdelarna är att alla inte har en 
önskan om autonomi i medicinska val och att valmöjligheterna kan minska deltagandet (så kallad 
”choice paradox” påvisad i en studie) då det uppfattas svårt och inga studier har med säkerhet 
påvisat ett ökat deltagande vid valmöjlighet. Ett entydigt erbjudande kan tvärtom uppfattas mer 
förtroendeingivande och medför inte risk att individen ångrar sig efteråt. Val innebär också 
logistiska problem i screeningprogrammet.  Underlaget är dock sparsamt och svårtolkat, till 
exempel visar fem refererade studier med valmöjlighet främst olika preferenser för olika tekniker 
beroende på hur potentiellt obehagliga de inbjudna uppfattar dem (90).  
 
 
 

 

 
 
 

Juridiskt finns starka incitament att tillhandahålla CRC-screening. Etiskt analyser, bl.a. av 
Socialstyrelsen, finner screening mycket rimlig och framhåller bl.a. att individens autonomi 
stärks genom det fria valet att delta. 
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Erfarenheter från Stockholm-Gotland 
 
Då Stockholms läns landsting och Gotlands kommun som nämnts är de hittills enda huvudmän 
som har startat CRC-screening samt har erfarenhet sedan 2008-2009 och under svenska 
förhållanden, finns anledning att närmare redogöra för deras organisation och resultat (73, 74).  
Beslut om screeningverksamheten inklusive finansiering fattades av den politiska ledningen. 
Organisatoriskt är all screeningprogram (bukaoartaaneurysm, bröstcancer, cervixcancer och CRC) 
samlad i ett centrum, samordnat med RCC Stockholm-Gotland, och utgör en basverksamhet. 
Denna har det samlade ansvaret ur alla aspekter; organisation och logistik, administration, 
koordination, registrering, uppföljning, utvärdering, utveckling och forskning. Verksamheten leds 
av en ansvarig läkare samt inkluderar sjuksköterskor, administrativ personal och statistiker. Ett 
särskilt kvalitetsråd bevakar kvalitet, utvärdering, utveckling och forskning. Avtal och 
upphandling av sjukvårdsdelarna, dvs. laboratorieanalys, koloskopi och patologisk analys, sker via 
sedvanliga kanaler och utförs inte av screeningcentrum, som däremot specificerar vad som krävs i 
volym och kvalitet. 

 
Inbjudan skickas via PostNord AB, som får listor från befolkningsregistret över utvald 
screeningkohort. Testet (FIT) ingår i inbjudan tillsammans med informationsbrev, 
provtagningsanvisningar och frankerat svarskuvert.  Om individen inte har returnerat 
avföringsprovet sker skriftlig påminnelse efter 8 veckor, men därefter tas ingen ytterligare 
kontakt. Stockholm-Gotlandprogrammet erbjuder screening till åldersgrupperna 60-69 år, men 
avser att utöka till 74 år. Under åren har en successiv, randomiserad anslutning av 
åldersgrupperna skett, det vill säga samtliga personer i målpopulationen inkluderades inte första 
året, ffa. av resursskäl. Testning erbjuds vartannat år och riktas till samtliga, oavsett om individen 
redan följes p.g.a. tidigare CRC eller polyper, annan tarmsjukdom, risk för ärftlig CRC, 
koloskoperades p.g.a. positivt avföringsprov vid förra testtillfället eller inte har medverkat 
tidigare. De enda personer som undantas är de som aktivt har avböjt deltagande och har placerats 
på en ”spärrlista”.  Man har valt denna ”fyrkantiga” modell för att inte riskera att individer i 
ålderskohorten av misstag inte erbjuds screeningmöjlighet.  

 
Mellan 2008-2014 användes g-f-Hb-test men på basen av nya forskningsresultat internationellt 
bytte man till FIT 2015. Då detta är ett kvantitativt prov, valdes gränsvärdet 80 µg/g faeces för 
män och 40 µg/g för kvinnor för optimal balansering av testresultaten. Som man har hoppats, 
har deltagandet ökat från cirka 60 % till 69 % (2016) och andelen omprov tycks sjunka från cirka 
5 % till 3,7 % samt andelen felaktigt tagna prov är nu ca 0,7 %. Ockult blod i avföringen, dvs. 
positivt FIT, ses hos 2,6 %, varav cirka 90 % accepterar vidare koloskopi och hos dessa påvisas 
CRC i 6 %.  

 
Individen sänder själv avföringsprovet till ett laboratorium (tidigare Aleris Medilab, men nu  
laboratoriet på Karolinska Sjukhuset). Laboratoriet har via screeningcentrum erhållit 
utskickslistorna från befolkningsregistret och svarar till screeningcentrum, som ansvarar för att 
ett automatiskt svarsbrev skickas till individen. Alla som deltar i screeningen får brevsvar, även 
när provet är normalt, inom 4 veckor. Om blod föreligger i avföringsprovet, meddelas patienten 
att så är fallet, att kompletterande undersökning i form av koloskopi skall ske samt uppmanas 
ringa ett angivet telefonnummer. Samtidigt skickas via IT-systemet elektronisk remiss till ett av de 
fyra sjukhus som ansvarar för koloskopier.  Remissmottagaren kontaktar patienten inom 2 veckor 
och meddelar tid, samt ansvarar för den fortsatta handläggningen, dvs. meddelar resultat, skickar 
eventuella vävnadsprov för PAD, tar ställning till om ytterligare uppföljning med koloskopi skall 
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ske enligt det nationella polypvårdsprogrammet samt remitterar till en av fyra ansvariga 
kirurgkliniker om cancer påträffas. Parallellt meddelas screeningcentrum att testet är positivt och 
detta följer av säkerhetsskäl manuellt upp att patienten har tagits om hand. 

 
En viktig funktion är information med besvarande av frågor som screeningerbjudandet 
föranleder. Dessa är dels av teknisk natur (förkomna prov och liknande), dels av psykosocial art 
(canceroro etc.). Daglig telefontid erbjuds därför liksom mailmöjlighet, vilka ansvaras för av 
erfarna och screeningkunniga sjuksköterskor. Många samtal slussas vidare till Vårdguidens 
sjukvårdsrådgivning (1177) eller Cancerrådgivningen. Man är noga med att inte ge medicinska råd 
i det enskilda fallet, utan hänvisar alltid vidare till primärvård eller husläkare. All verksamhet 
journalförs genom ett egenutvecklat IT-system, särskilt utformat för screeningverksamhet (se 
ovan). 
 
 

 

 
 
 
 
På väg mot CRC-screening i Södra sjukvårdsregionen 

 
Befolkningen i Södra sjukvårdsregionen (inkluderande södra Halland), uppgår till 1 811 802 
invånare (2016-12-31). Av dessa utgör 533 542 personer målpopulationen i ålderskohorten 50-74 
år, dvs. varje årsklass omfattar i genomsnitt cirka 21 000 individer. Ett screeningprogram kan 
initialt inte omfatta hela målpopulationen, ffa. av resursskäl men också (som framhållits ovan och 
i figur 5) på grund av ansamlingseffekt avseende koloskopier och tarmoperationer under första 
åren. Ett balanserat införande rekommenderas att omfatta 5 årsklasser/år, vilket innebär att 
programmet är fullt infört efter 5 år. Vilka årsklasser man skall inleda med behöver diskuteras, 
men utredningen föreslår att första kohorten utgörs av åldersklasserna 70-74 år, då incidensen av 
CRC är högst i denna grupp. Därefter fortsätter inklusionen av varje 5-årskohort nedåt i åldrarna, 
det vill säga nästföljande år inbjuds kohorten 65-69 år och så vidare. Om man föredrar 
alternativet med testning vartannat år, finns här en intressant forskningsmöjlighet genom att 
randomisera olika åldersklasser till testning varje respektive vartannat år. 

 
Region Halland intar en särställning, då ju enbart södra delen räknas till Södra sjukvårdsregionen. 
Utredningen rekommenderar ur organisatoriska, medicinska, juridiska och etiska skäl att inlemma 
hela Halland i ett screeningprogram.  
Tekniskt rekommenderas att screeningen består av test för mikroskopisk blodförekomst i 
avföringen i form av FIT, vilket erbjuds årligen genom direktutskick till målpopulationen (figur 
8). Vid positivt test (blod i avföringen), rekommenderas patienten vidare utredning med 
koloskopi. Om denna är utan förklarande fynd, erbjuds gastroskopi. Om vid koloskopin fynd 
görs av polyper, skall dessa avlägsnas och skickas för mikroskopisk undersökning. Svarsutfallet 
avgör om patienten skall inkluderas i det nationella polypuppföljningsprogrammet eller återföras 
till screeningen.  Om CRC diagnostiseras, remitteras patienten till enhet med kolorektalkirurgisk 
kompetens.  
 
Målsättningen bör vara att från målpopulationen undanta individer som redan är patienter på 
grund av tarmsjukdomar och därmed följs enligt separata program. Däremot kan det vara rimligt 

I Sverige erbjuder enbart Stockholm-Gotland CRC-screening med avföringsprov sedan 
2008. Omfattande erfarenhet av program, organisation och effekt finns. Implementering av 
befolkningsscreening endast i vissa landsting innebär ojämlikhet i vård till befolkningen.  
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mot bakgrund av den visserligen låga men dock befintliga risken för intervallcancer (se ovan) att 
inte exkludera individer som testat positivt för blod i avföringen och genomgått kompletterande 
endoskopi. Självfallet skall dock individer kunna avsäga sig screeningerbjudandet men också åter 
inkluderas när och om de önskar. 
 
 

 
Figur 8. Flödesschema över förslag till CRC-screening baserad på årlig FIT (se text). 

 
Avföringsprovet FIT analyseras rutinmässigt idag på flera kliniskt-kemiska laboratorier i Södra 
sjukvårdsregionen (91). Antingen kan screeninganalys ske som idag på flera laboratorier men med 
gemensamt gränsvärde (så kallad cut-off-nivå) och med samma teknik och kravspecifikation eller 
centraliseras screeninganalyserna till ett laboratorium för hela Södra sjukvårdsregionen. 
 
Inom utredningens ram har en hälsoekonomisk datasimulering utförts avseende Södra 
sjukvårdsregionen. Syftet är främst att få en övergripande uppfattning om storleksordningar 
gällande effekt och kostnadseffektivitet för olika scenarier med FIT- respektive 
koloskopiscreening under de första 10 åren, varför en del förenklingar har gjorts. Antagandena 
bygger dock på data från den vetenskapliga litteraturen, uppgifter från Befolkningsregistret SCB 
respektive Cancerregistret samt kostnader enligt Region Skånes prislista.   
 
Målpopulationen i modellen är samtliga personer i åldersintervallet 50 – 74 år, cirka 533 000 
individer, som screenas årligen med FIT, vart 10:e år med koloskopi eller inte alls. För FIT-
varianten varieras inklusionstakten för målpopulationen till 1, 3 respektive 5 år, det vill säga olika 
antal åldersklasser inkluderas per år, med en deltagandefrekvens på 60 %. För 
koloskopiprogrammet planeras inklusion av 5 årsklasser/år (efter 5 år ingår hela 
målpopulationen) och med en deltagandefrekvens på 30 %. CRC-fördelningen i olika stadier 
respektive överlevnaden för dessa är beaktade. För FIT antas sensitiviteten för CRC vara 79 % 
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och för polyper 28 % medan frekvensen falskt positiva är 6 %. Andelen positiva FIT är satta till 5 
% och av dessa beror 1 – 3,5 % på CRC. 

 
Modellen visar i figur 9 att mortalitetsreduktionen i CRC inträffar från år 6, vilket är helt i 
överensstämmelse med resultaten från redovisade screeningprogram enligt ovan. Det är 
väsentligt att vara medveten om att en mer påtaglig effekt beträffande mortalitet och även 
incidens av CRC dröjer flera år efter screeningstart, medan däremot en kraftigt ökad diagnostik 
av befintliga CRC och polyper i populationen sker från början. Modellen visar också att i varje 
fall under det första decenniet är screening med FIT eller koloskopi ungefär lika effektiva 
avseende mortalitetsreduktionen, vilket bland annat beror på högre deltagande i FIT-program 
och att den är årlig samt att transitionstiden för polyper till CRC vanligen är minst 10 år. 
 
Effekten mätt i reducerade dödsfall i CRC beror givetvis av ett flertal faktorer. Socialstyrelsen 
beräknade att ett screeningprogram baserat på g-f-Hb vartannat år i åldersintervallet 60-74 år 
skulle medföra cirka 300 undvikbara dödsfall årligen (72). Enkelt översatt till befolkningsandelen 
i Södra sjukvårdsregionen av hela riket, som är drygt 18 %, skulle detta motsvara cirka 50 färre 
dödsfall per år. Om istället ett kraftfullare screeningprogram enligt ovanstående modell införs, 
det vill säga FIT erbjudes varje år i åldersintervallet 50-74 år och deltagandefrekvensen antas vara 
60 %, skulle lågt räknat minst 80 – 90 dödsfall undvikas årligen i Södra sjukvårdsregionen 

 
Kostnaderna för terapi av CRC har beräknats i figur 10 enligt de olika screeningprogrammen i 
förhållande till ingen screening. Som synes börjar enligt modellen från år 6 screeningprogrammen 

att medföra kostnadsreduktion 
jämfört med att ingen 
screening sker. Det bör 
påpekas, att fram till dess är 
terapikostnaderna något högre 
med de olika 
screeningmodellerna, vilket 
alltså främst beror på att fler 
icke-symptomatiska CRC 
diagnostiseras. Även om 
terapin av tidig CRC kostar 
mindre, medför det ökade 
antalet patienter högre 
kostnader initialt. 
 
 

Figur 9. Kumulativt antal avlidna i CRC under de 10 första screeningåren för FIT infört under 3 år (strategi 6) respektive 5 år 
(strategi 4) samt koloskopi införd under 5 år (strategi 2) jämfört med ingen screening (strategi 3).  
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Figur 10. Kostnader för behandling av CRC med ingen screening (strategi 3) respektive screeningmodeller enligt figur 9. 
 

Koloskopibehovet ökar successivt under införandeperioden för att därefter stabiliseras. I figur 11 
har bruttobehovet av koloskopier genererade av screeningmodellen med FIT årligen uppskattats 
och i figur 12 frekvensen diagnostiserade CRC och polyper.. Antagandena är att 60 % av de 
inviterade personerna deltar, att 5 % av dessa har positiva avföringsprov och koloskoperas samt 
att 5 % av dessa har CRC och 25 % polyper. Lite förenklat antas vidare att samtliga 
koloskoperade utgår ur screeningprogrammet de följande 10 åren. Som förväntat ökar successivt 
koloskopibehovet under 5 år i takt med att fler ålderskohorter tillförs, för att därefter sakta 
sjunka.  Exakt när en slutlig stabilisering sker kräver mer avancerade modellberäkningar, men det 
sjunkande behovet efter 5 år beror bland annat på att målpopulationen då är stabil och endast 
adderas med en årsklass i taget, nämligen de som fyller 50 år. Vidare har då en förskjutning skett 

av både polyper och CRC till tidigare stadier, 
där andelen blödande förändringar är färre, 
det vill säga screeningen ger nu tilltagande 
ackumulationseffekt i populationen. Det skall 
poängteras, att detta är bruttoantal 
koloskopier, från dessa skall dras de 
undersökningar som ändå hade skett på 
grund av att patienterna får symptom av 
CRC och större polyper. Den andelen är 
dock svår att uppskatta och kräver relativt 
komplicerade beräkningar. 

 
Figur 11. Årligt bruttobehov av koloskopier år 1 – 10 vid CRC-screening med årlig FIT införd under 5 år enligt förslag, se text. 
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Figur 12. Årligt antal beräknade patienter diagnostiserade med polyper (vänster) respektive CRC (höger) år 1-10 enligt FIT-screening 
årligen. 

 

Baserat på extrapolerade data från Region Kronoberg utförs minst 17 000 koloskopier per år i 
Södra sjukvårdsregionen, med en årlig ökning på cirka 5 % av antalet. Dessa skall ställas i relation 
till ovanstående räkneexempel av bruttobehovet koloskopier förorsakat av screeningprogrammet. 
Oavsett att nettobehovet är lägre, krävs en viss parallell utbyggnad av koloskopikapaciteten i 
Södra sjukvårdsregionen. Den föreslagna projektgruppen för ett screeningprogram bör beräkna 
detta mer i detalj. Man skall dock komma ihåg, att som visats ovan frigöres resurser successivt 
från terapikostnaderna för CRC, vilka kan användas för denna utbyggnad. 
 
Förutsättningarna för koloskopi varierar mellan huvudmännen. I Region Kronoberg, landstinget 
Blekinge och Region Halland sker all koloskopi i huvudmännens regi, medan i Region Skåne en 
betydande andel utförs av privata vårdgivare via avtal. Som anförts ovan är kvalitetskraven på 
koloskopi grundläggande i ett CRC-screeningprogram, varför enhetliga riktlinjer för utförande 
och logistik är nödvändiga.  En bred utredning om koloskopiverksamheten, inkluderande 
screeningbehoven, i Södra sjukvårdsregionen är beslutad att starta hösten 2017 i regi av Södra 
Regionvårdsnämndens projektgrupp. 
 
I den hälsoekonomiska modellen har programkostnaderna kalkylerats för tre olika 
screeningvarianter; FIT årligen införd under 5 (figur 13) respektive 3 år (figur 14) samt för 
jämförelse koloskopi vart 10 år införd under 5 år (figur 15). Kostnaderna inkluderar inbjudan 
med FIT 35 kr , analys 54 kr, svarsbrev till deltagare 10 kr samt koloskopi av  den med positivt 
prov 7930 kr (medelvärde av priserna med och utan polypektomi).  
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Figur 13. Årliga kostnader (SEK) för screeningalternativet årlig FIT införd under 5 år enligt text. 

 

 
Figur 14. Årliga kostnader för screeningalternativen årlig FIT(vänster) införd under 3 år respektive koloskopi vart 10:e år (höger) 
införd under 5 år, se text. 

 
Den årliga programkostnaden ökar successivt under införingsåren för att sedan kulminera och 
sjunka till en konstant nivå. För huvudförslaget ovan med årlig FIT stiger kostnadrna då från 
cirka 20 miljoner första året och kulminerar år 6 med cirka 145 miljoner, för att därefter plana ut 
kring 120 miljoner per år (figur 13). Parallellt uppskattas behandlingskostnaderna för CRC börja 
reduceras från omkring år 6 och efter 10 år uppskattas dessa ha reducerats med i 
storleksordningen 250 miljoner kronor årligen (figur 10). Det skall poängteras att före start av sett 
screeningprogram måste mer detaljerade ekonomiska kalkyler utföras, dels för programmet som 
helhet, dels för respektive huvudman. 
 
Antalet patologipreparat kommer att öka parallellt med screeningens införande i paritet med 
ökningen av antalet koloskopier. Cirka 98 % av volymsökningen förutses bestå av polyppreparat. 
Det exakta antalet är svårberäknat på basen av litteraturen utan förutsätter en mer detaljerad 
analys av retrospektiva volymer från Södra sjukvårdsregionen, vilka sedan appliceras i 
ovanstående hälsoekonomiska modell. Viss vägledning kan också fås från pågående 
screeningprogram i Stockholm-Gotlandregionen. Patologlaboratorier finns idag tre stycken i 
Region Skåne (Lund, Malmö och Helsingborg), i region Halland, region Kronoberg och 
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landstinget Blekinge. Då det råder en viss brist på patologer, måste det ökade behovet genererat 
av CRC-screening beräknas och planeras mer i detalj, lämpligen av föreslagen projektgrupp. 

 
Operationer av CRC sker idag vid 8 sjukhus i Södra sjukvårdsregionen, nämligen SUS Malmö, 
Ystad (enbart kolon), Helsingborg, Kristianstad, Halmstad, Karlskrona, Ljungby (enbart kolon) 
och Växjö. Preliminärt bedöms kapaciteten räcka för den initiala volymsökningen under 
screeningens successiva införande men eventuella undanträngningseffekter måste beaktas. En 
majoritet av dessa tidigdiagnostiserade CRC är dock i tidigare stadier och kräver inte så 
avancerade operationer, vilket i viss mån kompenserar. Även denna fråga bör belysas av en 
projektgrupp. Som jämförelse opererades enligt Kolorektalcancerregistret drygt 900 patienter år 
2015 vid enheterna i Södra sjukvårdsregionen. I skrivande stund råder dock kapacitetsproblem 
vid främst SUS på grund av bristande tillgång på operationssalar.  
 
Också den onkologiska kapaciteten avseende medicinsk behandling och strålbehandling behöver 
beaktas, men beräknas kunna härbärgera det ökande antal som screening genererar. Med ett 
implementerat screeningprogram sker en successiv förskjutning mot lägre tumörstadier , vilket 
minskar behoven av onkologisk behandling. Onkologiska kliniker finns vid SUS och i Växjö 
medan enheter för farmakologisk onkologisk terapi finns i Halmstad, Helsingborg, Karlskrona 
och Kristianstad. 

 
Hälsoekonomiskt är erfarenheterna från befintliga screeningprogram internationellt att man 
påräknar både kostnadseffektivitet (cost-benefit) och kostnadsreduktion. Fördjupade beräkningar 
för Södra sjukvårdsregionen behövs före start. Följsamheten i form av höga deltagarfrekvenser är 
av betydelse, men baserat på erfarenheter från Stockholm-Gotland och andra länder är en 
deltagarfrekvens om 60 - 65 % rimlig.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rekommendation till Södra sjukvårdsregionen 

 
Mot bakgrund av ovanstående utredning, rekommenderas att huvudmännen i Södra 
sjukvårdsregionen beslutar att initiera en process för samordnat införande av screening för CRC. 
I det följande ges ett förslag på organisation, tekniska och logistiska aspekter samt tidplan för 
implementering. 

 
Organisatoriskt föreslås att screeningverksamheten politiskt styrs av Södra regionvårdsnämnden 
(figur 15). En ledningsgrupp skapas, som initialt ansvarar för att ta fram detaljunderlag och 
initierar starten av verksamheten (projektgrupp) och efter införandet ansvarar för den 
kontinuerliga, organisatoriska driften. Ledningsgruppen föreslås bestå av medicinskt sakkunniga 
och utgöras av 2 representanter per huvudman, det vill säga totalt 8 personer (möjligen kan 
Region Skåne behöva 1 representant/förvaltning).  Kompetens finns i viss mån redan genom de 

Översiktlig analys visar på en årlig programkostnad för CRC-screening med årligt 
avföringsprov för åldrarna 50 – 74 år ökande från 20 miljoner kronor till maximum 145 
miljoner efter 6 år och därefter stabilisering på cirka 120 miljoner. Parallellt uppskattas CRC-
terapikostnaderna reduceras med 250 miljoner årligen efter 10 år. Resurstillskott avseende 
koloskopier krävs. 
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lokala sekretariaten för Screescostudien, vars inklusion beräknas avslutad 2019. En ytterligare 
fördel att använda dessa personer är deras lokalkännedom. 

 
Ledningsgruppen ansvarar för en screeningenhet, som sköter den dagliga, praktiska 
verksamheten. Lämpligen har man modellen för Stockholm-Gotland som förebild. 
Organisatoriskt finns många fördelar att denna enhet knyts till RCC Syd genom samutnyttjande 
av kompetens, lokaler etc. Dock bör screeningenheten formellt vara självständig av både juridiska 
och etiska skäl samt ha en ledningsansvarig läkare. Särskilt skall observeras att till skillnad från 
RCC bedriver screeningenheten i juridisk mening medicinsk verksamhet. Till ledningsgruppen 
knyts också ett kvalitetsorgan, med representanter för samtliga i screeningprocessen ingående led 
(screeningenheten, kemilaboratorium, koloskopienheter, kolorektalkirurgiska enheter, 
patologlaboratorium med flera). Den främsta uppgiften är att bistå screeningenheten i 
kontinuerlig uppföljning av kvalitetsfrågor men också avseende utveckling och utbildning. Det 
bör också vara ett åliggande för enheten att bedriva forskning och utveckling, varför en särskild 
forskningsgrupp knytes till screeningenheten med representanter från samtliga ingående 
huvudmän. 
 

 
Figur 15. Skiss över föreslagen organisation för CRC-screening i Södra sjukvårdsregionen. 

 
Tidsmässigt kan förmodas, om politiskt beslut fattas 2017 och ekonomiska medel anslås i 
budget för 2018, att uppbyggnadsfasen kräver cirka 1 år. Därmed skulle de första 
inbjudningarna kunna ske tidigast 2019. Under förutsättningen att målpopulationen definieras 
som samtliga invånare i åldern 50 – 74 år i Södra sjukvårdsregionen och inklusionstakten är 5 
ålderskohorter/år, är screeningprogrammet fullt utbyggt 2023. Därmed skapas ett 
screeningprogram i enlighet med internationella riktlinjer och med evidensbaserat god 
reduktion av dödligheten och på sikt även incidensen av CRC. 
 

Genom införande av screeningprogram för CRC baserat på årlig FIT i åldrarna 50 – 74 år kan 
minst 80 dödsfall undvikas i Södra sjukvårdsregionen. 
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