
CM\749974SV.doc PE415.032v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar

21.10.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0675/2007, ingiven av Imelda Read (brittisk medborgare), för 
Europeiska sammanslutningen mot livmoderhalscancer, om åtgärder för att 
bekämpa livmoderhalscancer

1. Sammanfattning av framställningen

Enligt framställaren drabbas 50 000 kvinnor av livmoderhalscancer varje år, och hälften av 
dessa fall har dödlig utgång. Man skulle kunna förhindra upp till 80 procent av fallen genom 
systematiska förebyggande undersökningar och om man tillämpade den moderna teknologin 
på rätt sätt skulle man till och med kunna förebygga nästan alla fall. Därför ber framställaren 
Europaparlamentet att genomföra ett effektivt program för att förebygga livmoderhalscancer. 
Hon uppmanar också parlamentet att ge sitt stöd till ett informationsprogram om hälsa för 
allmänheten, så att alla kvinnor får information om hur viktigt det är att förebygga 
livmoderhalscancer och kan dra nytta av de möjligheter som finns. Dessutom ber hon 
parlamentet att främja utbyte av bästa praxis och oberoende forskning inom området i Europa 
samt att erkänna hur viktiga välgörenhetsorganisationer, icke-statliga organisationer och 
patientstödgrupper är och ge sitt stöd till dem.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 4 december 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008.

Europeiska kommissionen har aktivt stött utvecklingen av en evidensbaserad bästa praxis för 
screening av livmoderhalscancer sedan sitt andra program Europa mot cancer (1990–1994). 
Europeiska gemenskapens stöd till nätverk för screening av livmoderhalscancer ledde till att 
första utgåvan av EU:s riktlinjer för kvalitetssäkring av screening och diagnostisering av 
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livmoderhalscancer offentliggjordes 1993. Detta följdes upp av det tredje programmet Europa 
mot cancer (1996–2002).

I den evidensbaserade europeiska kodexen mot cancer rekommenderas sedan 1987 EU:s 
medborgare att delta i organiserade högkvalitativa program för cancerscreening. Efter en 
översyn av underlaget i juni 2003 är deltagandet i cellprov, i syfte att upptäcka 
livmoderhalscancer tidigt, fortfarande oförändrat.

Den 2 december 2003 antogs rådets rekommendation om cancerscreening. I 
rekommendationen fastställs den grundläggande ramen för alla högkvalitativa
populationsbaserade cancerscreeningsprogram. I bilagan tas cellprovsscreening upp som en 
av de tre cancerscreeningsmetoder som medlemsstaterna rekommenderas införa, mot 
bakgrund av tillgänglig vetenskaplig dokumentation.

Sedan 2004 har det kontinuerliga stödet från Europeiska gemenskapen genom 
folkhälsoprogrammet 2003–2008 gjort det möjligt för det europeiska cancernätverket att 
slutföra den andra utgåvan av riktlinjerna för kvalitetssäkring av screening av 
livmoderhalscancer, som det europeiska nätverket för screening av livmoderhalscancer hade
arbetat med fram till 2003. Den andra utgåvan har just kommit ut och den presenterades för 
den europeiska allmänheten den 7 februari 2008 under det slovenska ordförandeskapets 
konferens ”Den ökande cancerbördan – Hur kan den minskas”.

Den andra utgåvan av riktlinjerna för kvalitetssäkring av screening av livmoderhalscancer 
kommer att uppdateras ytterligare inom den närmaste framtiden genom kontinuerligt stöd från 
Europeiska folkhälsoprogrammet 2003–2008 enligt ett kontrakt som det nybildade 
Genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet valde ut 2006. Efter ett samrådsförfarande 
om HPV-vaccinering och dess effekt när det gäller att förebygga livmoderhalscancer mellan
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar i Stockholm, 
Världshälsoorganisationens internationella cancerforskningsorganisation i Lyon, det 
europeiska cancernätverket, EU-nätverket EUNICE för information om cancer, den 
rådgivande europeiska konsumentgruppen ECCG och andra internationella experter kommer 
EU:s riktlinjer att uppdateras med avsnitt om testning för HPV och HPV-vaccinering. Detta 
kommer att följas upp inom programmen för screening av livmoderhalscancer.

Genom sina ramprogram för forskning stöder även Europeiska kommissionen forskning om 
livmoderhalscancer och humant papillomvirus (HPV) som en del av hälsoprioriteringarna.
Som ett resultat av insatserna inom sjätte ramprogrammet (2002–2006) avsätts 
12,5 miljoner euro till området. De huvudområden som omfattas är bland annat HPV:s 
epidemiologi och dess olika arters betydelse för utvecklingen av cancer, bedömning av 
kostnadseffektiviteten i screeningprotokoll samt utveckling av nya terapeutiska 
vaccinationsstrategier.

I hälsoprioriteringen i ”samarbetsprogrammet” inom sjunde ramprogrammet (2007-2013) 
föreslås kraftfullare insatser inom cancerforskning och folkhälsoforskning. Det kommer 
säkerligen kommer att leda till framsteg inom forskningen om livmoderhalscancer och HPV. 
2007 års inbjudan att lämna förslag på hälsoprioriteringar omfattade fyra olika områden som 
var relevanta för det aktuella ämnet. Bland annat ingick förbättrad vaccinationstäckning, 
effektiva screeningåtgärder och nya metoder för cancerscreening. Detta har lett till att man har 
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börjat förhandla om projektet AUTOCAST (som gemenskapen kan bidra med 3 miljoner euro 
till). Syftet med projektet är att använda livmoderhalscancer och HPV som modellsystem och 
därefter utveckla en ny automatiserad teknik för cancerscreening. Med hjälp av den nya 
screeningmetoden man kan snabbt ställa patientnära diagnoser. Ett sådant initiativ kan 
påverka aktuella program för screening av livmoderhalscancer, i synnerhet i fråga om
HPV-vaccinering.

Europaparlamentet och rådet betonar att det är viktigt att medborgarna deltar i högkvalitativa 
screeningprogram. Detta återspeglas även i den europeiska kodexen och i rådets 
rekommendation. Därför bör hälsomyndigheter samt intresse-, patient- och 
expertorganisationer, inklusive Europeiska sammanslutningen mot livmoderhalscancer
ECCA, fortsätta att främja högkvalitativ populationsbaserad screening i alla medlemsstater 
och motivera medborgarna att aktivt delta i organiserade högkvalitativa screeningprogram.

Slutligen kommer kommissionen att rapportera om genomförandet av rådets rekommendation 
i medlemsstaterna, vilket utan tvekan också kommer att omfatta screening av 
livmoderhalscancer. 
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