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Fråga för muntligt besvarande O-000134/2018 

till kommissionen 
Artikel 128 i arbetsordningen 

Daniela Aiuto 
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Angående: Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet 

En av tre européer utvecklar cancer under sin livstid, och medlemsstaterna gör inte tillräckligt för att 
bekämpa sjukdomen. Vissa former av cancer, såsom bröst-, livmoder- och livmoderhalscancer, 
förekommer främst bland, eller uteslutande hos, kvinnor. Bröstcancer är också den vanligaste 
cancerformen med dödlig utgång för kvinnor, inte bara i EU utan i hela världen. Uppgifter visar att om 
kvinnor diagnosticeras med bröstcancer i ett tidigt stadium och behandlas i rätt tid kan 
överlevnadsgraden uppgå till omkring 80 procent. Detta visar vikten av kvalitetssäkrad, 
populationsbaserad screening. Även om kvinnor lyckas besegra sjukdomen är kampen ofta inte över, 
eftersom de utsätts för allvarliga och ofta underskattade psykologiska problem – särskilt om de 
genomgått hysterektomi eller mastektomi. Kvinnor och deras familjemedlemmar bör få skräddarsytt 
stöd i form av rådgivning. 

Även om dessa typer av cancer hos kvinnor är utbredda får de inte den uppmärksamhet de förtjänar 
från allmänheten och de politiska beslutsfattarna. Det är mycket svårt för kvinnor och deras familjer att 
få en helhetsinriktad behandling som tillgodoser alla deras behov. Det är av avgörande betydelse att 
kvinnor får lätt tillgång till screeningprogram, överkomlig och lika behandling och stöd, hjälp som är 
anpassad till deras specifika problem och information om de livsstilsfaktorer som kan hjälpa att 
förebygga cancer. 

1. Kan kommissionen och medlemsstaterna överväga att utarbeta en strategi på EU-nivå för att 
säkerställa att hälso- och sjukvårdssektorn täcker alla aspekter av cancer som drabbar kvinnor? 
Denna strategi bör utgå från omfattande insamling och analys av uppgifter om cancerförekomst 
respektive överlevnadsgraden, uppdelat efter kön, och bör omfatta tillgång till exakt information, 
förebyggande, högkvalitativ screening, diagnostik, övervakning samt tillgång till behandling och 
stöd efter det att patienten återhämtat sig. 

2. Har kommissionen för avsikt att utarbeta standarder för cancerscreening som omfattar samtliga 
medlemsstater, samt att stödja och investera mera i forskningsprogram och hälso- och 
sjukvårdsinfrastrukturen i medlemsstater där screeningprogrammen inte är så välutvecklade? 

3. Kan kommissionen och medlemsstaterna planera en informationskampanj om förebyggande av 
cancer som inbegriper information om en hälsosam livsstil och deltagande i nationella 
populationsbaserade och kvalitetssäkrade program för screening av bröst- och 
livmoderhalscancer? 
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