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Jämlik screening – en långsiktig satsning för ökad hälsa  
Screeningverksamheterna räddar liv och är en viktig insats för tidig upptäckt av cancer. I Cancerfondens senaste 
rapport Segregerad screening sätter man ljuset på hur stora skillnader det finns i deltagandet i 
screeningverksamheterna. Det man ser i översikten är bl.a. att människor med lägre utbildning och lägre inkomster 
också deltar i lägre grad. Skåne hamnar på plats 17 av 21 regioner i hur högt deltagande regionerna har i screening för 
livmoderhalscancer och bröstcancer. Insatser behöver vidtas för att fler liv ska kunna räddas.  

Att hitta arbetssätt där vården når alla i Skåne är ett långsiktigt och avgörande arbete. Nya arbetssätt prövas och har 
prövats i regionen över tid, men det viktiga är att hålla takten uppe för att verkligen nå alla med denna viktiga 
verksamhet. Att arbeta på många olika sätt för att nå fler är viktigt. Ett sätt kan fungera väl för vissa men dåligt för 
andra. Viktiga aspekter att ha med sig handlar om tillit, kontaktsätt, läsförståelse av medicinska termer och hur man 
känner sig trygg i kontakt med vården. Trösklarna för att delta i programmen måste vara låga för alla.  

Under pandemin har många olika insatser gjorts för att nå människor med erbjudande av vaccin. Man har nått viss 
framgång. Erfarenheter och lärdomar av arbetet med vaccin behöver tas tillvara och bidra till utvecklingen av 
förebyggande vård såsom screeningverksamheterna. Samtidigt ser vi i forskning att mönstret från 
screeningverksamheterna går igen avseende vem som deltar i både PCR-testningen och vem som nås av 
vaccinationserbjudande. Att arbeta målmedvetet med vårdens uppsökande arbete och göra kontinuerliga 
utvärderingar är oerhört angelägna folkhälsopolitiska åtgärder för att nå vägar till jämlik hälsa. Det är också något som 
lyfts fram i regionernas gemensamma arbete med den nära vården.  

Vänsterpartiet vill därför föreslå en kraftsamling på detta område. En kraftsamling som både tar hänsyn till 
erfarenheterna från arbetet med vaccination och PCR-testningen och arbetet med screeningverksamheterna i Skåne 
och nationellt.  

 
Vänsterpartiet yrkar därför: 

- Att regionen tar fram en samlad handlingsplan för arbetet med att nå alla i målgrupperna i arbetet med 

förebyggande screening; 

- Att regionen tar initiativ till informationsinsatser i samarbete med kommunerna och föreningslivet i Skåne för 

att nå ökat deltagande i screeningverksamheterna; 

- Att erforderliga resurser avsätts för arbetet.  
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