Europeisk samordning för åtgärder
mot tjock- och ändtarmscancer
Uppskattad incidens tjock- och ändtarmscancer
respektive land
1

Estimated CRC Incidence by Country
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Upprop till beslutsfattare:
United European Gastroenterology
(UEG) med stöd av Svensk
Gastroenterologisk Förening
uppmanar till implementering av
organiserade, populationsbaserade
screeningprogram inom hela EU
samt ett ökat deltagande och ökad
kvalitet i redan existerande program.

Tjock- och ändtarmscancer i Europa
Tjock- och ändtarmscancer i Europa
2020 markerar en tioårsperiod sedan Europaparlamentet
antog’’ Written Declaration on fighting colorectal
cancer in the European Union’’ vilket uppmanade
EU-kommissionen och medlemsstaterna att
öka allmänhetens medvetenhet om tjock- och
ändtarmscancer och skapa nationella riktlinjer
för att minska den höga dödligheten i tjock- och
ändtarmscancer.
Sedan 2010 har antalet länder som implementerar
tjock- och ändtarmscancerscreening program ökat
från 15 till 23, vilket inkluderar 72% av den möjliga
målpopulationen i Europa. Även om stora framsteg har
skett i implementeringen av screeningprogrammen, råder
det fortsatt stora skillnader i kvalitet och täckningsgrad i
befintliga program.
Med en ökad förväntad livslängd i Europa tillsammans
med en ökad incidens av tjock- och ändtarmscancer
antas antalet individer med tjock- och ändtarmscancer
öka det närmaste årtiondet om inte kraftfull aktion tas
till för att bygga på de framsteg som gjorts sedan den
skriftliga deklarationen publicerades.
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375 000

nya cancer-fall
Över 375 000 nya fall av tjock- och
ändtarmscancer i EU år 2018

170 000

dödsfall årligen
Tjock- och ändtarmscancer är Europas
andra största orsak till cancerdöd

6%
ökning
En ökning av tjock- och ändtarmscancer
bland unga vuxna i Europa varje år

Möjliggöra tidig diagnos av tjock- och ändtarmscancer
Sedan implementeringen av screeningprogrammen, vilka nu inkluderar över 110 miljoner invånare
i Europa, har man noterat en minskning av dödlighet i tjock- och ändtarmscancer. Nyligen visade
en global studie korrelation mellan start av screeningprogram och minskad dödlighet i tjock och
ändtarmscancer, vilket stödjer fördelarna med screening.
Deltagarnivå i Europa
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Ojämlik tillgång
Trots den positiva utvecklingen finns
fortfarande märkbara skillnader i Europa med
avseende på hur screeningprogrammen byggs
ut och deras kvalitét.
Flera länder bedriver ineffektiva och
kostnadsgenererande opportunistiska
program, samtidigt som flera medlemsstater,
i synnerhet i Östeuropa, ännu inte har startat
screeningprogram.
Det behövs ett dedikerat åtagande från
politiker i EU och regionalt i Sverige
för att underlätta en utökning av
screeningprogrammen genom lagstöd och
prioriteringar.

Bulgarien, Grekland, Rumänien
och Slovakien har i dagsläget ingen
populationsbaserad tjock- och
ändtarmscancerscreening
Prevention av tjock- och
ändtarmscancer med bland annat
utökning av screeningprogram,
tillsammans med förbättringar
i behandlingar, kan reducera
dödligheten med upp till 27% år 2030
Tjock- och ändtarmscancer har i
Europa en 5-årsöverlevnad på 90%
vid stadium 1 och 71% för stadium 2
Stage 1 — 5yr1–5-årsöverlevnad
survival rate
Stadium
Stage 2 — 5yr2–5-årsöverlevnad
survival rate
Stadium
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Öka allmänhetens medvetenhet
Ohälsosam livsstil, som högt intag av processat
kött, rökning och hög alkoholkonsumtion, är starkt
kopplade till utveckling av tjock- och ändtarmscancer.
Aktuell evidens visar en ökning på 6 % årligen i tjock- och
ändtarmscancer hos unga vuxna. Medlemsstaterna bör stödja
kampanjer som ökar medvetenheten hos befolkningen och
främja allmänna förebyggande åtgärder som styr mot positiva
livsstilsförändringar, exempelvis:
— Åtgärder för att minska konsumtion och produktion av
snabbmat
— Initiera informations- och utbildningskampanjer för att
understryka riskerna med rökning, hög alkoholkonsumtion
och högt intag av processat kött såsom skinka, korv och bacon

Tjock- och ändtarmscancer: Var uppmärksam på


Symptom:

Riskfaktorer:

Minska risken:

— Blödning från ändtarmen

— Hög alkoholkonsumtion

— Blod i avföringen

— Högt intag av processat kött

— Screening för tjock- och
ändtarmscancer

— Förändrade avföringsvanor

— Ålder (ökad risk vid ålder
över 50 år)

— Magsmärta
— Nedsatt aptit
— Ofrivillig viktnedgång

— Bibehålla normalvikt

— Kön (mer vanligt bland män)

— Rökstopp

— Lågt kalcium-intag

— Regelbunden fysisk aktivitet

— Fetma

— Minska intag av processat
kött

— Rökning
— Förekomst av tjock- och
ändtarmscancer i familjen

ueg.eu

— Begränsat intag av alkohol

— Ökat intag av fiber-rik och
kalcium-rik kost

UEG uppmanar EU och
alla medlemsstater att:
Stötta
implementeringen
av organiserade
screeningprogram
för tjock- och
ändtarmscancer
enligt EU:s
rekommendationer för
screening

Följa uppdateringarna
I EU:s
rekommendationer för
screeningprogram som
utkommer vartannat år

Uppmuntra
medlemsstaterna
att förbättra och
utveckla existerande
screeningprogram för
att öka deltagande och
kvaliteten

Ge stöd för
kampanjer att öka
medvetenheten hos
allmänheten och
interventioner för
folkhälsa inom EU
som uppmuntrar till
livsstilsförändringar
för att minska
risk för tjock- och
ändtarmscancer,
framförallt riktade till
tonåringar och unga
vuxna

Garantera att screeningrelaterad forskning och
utbildning prioriteras i
hälsoprogram inom EU
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