Svar på skriftligt spörsmål SSS 442/2021 rd

Svar på skriftligt spörsmål om strukturerad screening för prostatacancer och pilotförsök med screening
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 442/2021 rd undertecknat av riksdagsledamot Pia Kauma /saml m.fl.:
På vilket sätt ämnar regeringen främja det lagförslag som fått brett stöd i riksdagen och
där det föreslås att organiseringen av screeningar för prostatacancer införs i det officiella,
nationella screeningprogrammet,
hur ämnar regeringen utnyttja pågående undersökningar där screeningarnas träffsäkerhet
och uppdelning i till exempel tre faser kan användas,
hur ämnar regeringen utnyttja information om pilotmodeller som pågår i Sverige och
starta liknande pilotförsök även i Finland samt
hur mycket pengar har regeringen för avsikt att reservera i nästa års budget för relevant
forskning samt för att inleda screeningar till exempel utifrån ett pilotförsök enligt den
svenska modellen?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Social- och hälsovårdsministeriet har i februari 2021 tillställt riksdagens social- och hälsovårdsutskott ett sakkunnigutlåtande om lagmotionen om screening för prostatacancer (LM 9/2020 rd).
De nya screeningarna som ska tas med i screeningprogrammet ska vara effektiva och kostnadseffektiva och det ska finnas tillräckliga vetenskapliga bevis för dem. Fördelarna med screening på
befolkningsnivå ska i ljuset av forskningsrön överskrida nackdelarna. Kvinnor erbjuds screening
för bröst- och livmoderhalscancer och dessutom håller man just på att inleda screening för
tarmcancer på befolkningsnivå, för vilka alla det finns goda vetenskapliga bevis.
Den nationella styrgruppen för cancerscreeningar styr och övervakar inledandet, genomförandet
och utvecklingen av cancerscreeningar samt bereder förordningar och lagar om cancerscreeningar
i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Styrgruppen består av representanter för de
regionala cancercentrumen, Cancerregistret och social- och hälsovårdsministeriet. Styrgruppen

har inte vid behandlingen av screening för prostatacancer konstaterat att det finns skäl att på basis
av nuvarande vetenskapliga bevis främja screening för prostatacancer.
Styrgruppen följer noggrant utvecklingen av vetenskapliga bevis gällande screening samt Europeiska unionens och de övriga nordiska ländernas riktlinjer och erfarenheter. Avsikten är bland
annat att uppdatera Europeiska unionens rekommendation om cancerscreening så att den motsvarar de senaste vetenskapliga rönen 2022. I den uppdateringen kommer intresset särskilt att riktas
mot screening för prostatacancer och lungcancer. Det görs ändringar i screeningprogrammet om
de vetenskapliga bevisen som samlas in talar för det. Styrgruppen lämnar vid behov in motioner
till ministeriet om behovet av att ändra screeningprogrammet.
Den statliga finansieringen av vetenskaplig forskning avgörs i statens budgetbehandling som är
på hälft för 2022.

Helsingfors 2.9.2021
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

