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LAGITTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 25 /1980-81 

med anledning av ltm. Inger Sagulins m. fl. 

hemställningsmotion till landskapsstyrel

sen om utredning beträffande möjligheterna 

till särskilda cancerW1dersökningar 

av åländska kvinnor i riskåldrar. 

Landstinget har över nämnda motion inbegärt lagutskottets utlåtande. 

Med anledning härav får utskottet som i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten 

May Flodin, landskapsläkaren Ossian Svensson, inspektören för folkhälsoarbetet 

Maj-Lis Blom, överläkaren Melcher JohRnsson, t.f. röntgenöverläkaren Jan WidebLlck, 

ledande 1 läkaren för folkhälsoarbetet Karl Fagerlund samt hälsocentralläkaren 

Christer Renwall, vördsamt anföra följande. 

Utskottet har under ärendets behandling informerats om att ett betyd<m<le 

problem i dag i fråga om bröstcancer är att diagnos inte ställs på ett till

räckligt tidigt stadium. Diagnostiseringen kan därför komma att ske så sent 

at~ det finns en stor risk för att bröstcancern redan hunnit avsätta dotter

tumörer (metastaser) i andra organ. Det anses nämligen finnas ett direkt sam

hand meJ1an bröstcancerns storlek och risken för metastaser. När bröstcancern 

metasterar är dock osäkert eftersom latenta metastaser kan finnas, men enligt 

undersökningar som gjorts i Sverige förefaller inte en bröstcancertumör med 

en diameter mindre än 10 mm. ha metasterat vid upptäckten. 

De flesta fall av bröstcancer som hittills upptäckts och diagnostiserats har 

upptäckts på grund av att kvinnan själv uppmärksammat någon form av förändring 

i brösten och därför uppsökt en läkare eller på grund av att en läkare på 

eget initiativ undersökt en kvinnlig patient i samband med besök i anledning 

av någon cmnan sjukdom. Fallen upptäcks sålunda i regel inte på grund av 

systematiskt utförda undersökningar utan kanske mera av en slump. Ett sådant 

bristfälligt förfarande att upptäcka cancersjukdomar kan inte anses tillfreds

ställande. 

Möjligheterna att bota bröstcancerpatienter måste i dag anses goda såvida 

patienten behandlas innan sjukdomen hunnit metastera. Ju tidigare patienten 

kommer W1der behandling desto mindre ingrepp är det i regel nödvändigt att 

göra. För att effektivt bekämpa bröstcancer krävs det att fallen upptäcks och 

diagnostiseras tidigare än hittills. I syfte att uppnå detta borde kvinnor i 

riskåldrar W1dersökas regelbundet genom sållningsundersökningar (screenings). 

Målsättningen i undersökningsarbetet bör vara: 
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- att metoden är kliniskt träffsäker, 

- att undersökningsarbetet är geogi·afiskt heltäckande samt 

- att undersökningarna sker regelbundet. 

Mammografi torde vara den kliniskt mest träff säkra metoden och används 

allmänt för diagnostik. På grund av att metoden är dyr och även kan innebära 

en viss risk för patienten har den inte i Finland använts allmänt vid 

screening. Den metod som i Finland tillämpats vid screening är den av Gisela 

Gästrin utvecklade självundersöknings.metoden som innebär att kvinnan själv 

genom s.k. palpation undersöker sina bröst. 

Båda screening och diagnostik med hjälp av mammografi kräver modern teknisk 

utrustning. Den apparatur som finns vid Alands Centralsjukhus anses inte vara 

användbar för screening. Knappast heller de personella resurserna vid centra1sjuk

huset är i dag tillräckliga för allmänna mammografiundersökningar. 

Med hänsyn till nuvarande resu1ser inom sjukvården i landskapet är det 

inte möjligt att regelbundet utföra mammografiundersökningar av samtliga 

kvinnor i riskåldrar (35-60 år), men om de åldersgrupper som skall undersökas 

begränsas ytterligare smit mammografilmdersökning; som screening för övriga kvinnor 

ers!itts med självundersökning ocli:i med undersökningar vid besök hos hälsocentral 

kunde kanske ett fungerande undersökningssystem genomföras. Tyngdpunkten inom 

undersökHin,>;sarbetet både för de kvinnor som skulle genomgå mammografiscree

ning och för andra kvinnor bör ligga på självundersökningar eftersom dessa 
torde vara de enda undersökningar som för närvarande i praktiken kan utföras 
tillräckligt ofta. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 17 februari 1981. 

att Landstinget måtte hemställa hos 

landskapsstyrelsen om en utred ning av 

möjligheterna till s.k. screeningunder

sökningar med mammografi av åländska kvin·

nor i riskåldrar. 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Carlsson 

ordförande Lars Karlsson 
sekreterare. 

Närvarande: ordf. Sune Carlsson,v.ordf. Berg, J.-b. Lindfors, Eriksson, 

Bert 1-fäggblom (delvis) samt ersättaren Olof M.Jansson(delvis). 


