
Uppdatering av det nationella vårdprogrammet för prostatacancer 

Det första svenska nationella vårdprogrammet för prostatacancer kom ut våren 2014. En 
planenlig uppdatering har nu gjorts, inklusive av kortversionen för allmänläkare. De finns på 
http://www.cancercentrum.se/sv/Vardprogram/Prostatacancer/ och i appen ”Cancervård”, 
som kan laddas ner i smarta telefoner och läsplattor. De viktigaste förändringarna:  

• Standardiserade vårdförlopp har införts. Prostatacancer är en av de fem cancerformer
som är först ut med ett standardiserat vårdförlopp. Huvuddragen är sammanfattade i
vårdprogrammet. Det fullständiga dokumentet finns här.

• Intervall för PSA-testning av män utan prostatacancer anges nu i förhållande till
kvarvarande livstid istället för en exakt ålder. De gäller inte för män med låga testosteron-
värden. Män utan symtom på hypogonadism kan förutsättas ha normala testosteronvärden.

• Multiparametrisk MRT med riktade biopsier är ett alternativ till systematisk
ombiopsi vid kvarstående misstanke om cancer efter en omgång prostatabiopsier.
Evidensen för MRT för prostatacancerdiagnostik har stärkts. Ett helt nytt avsnitt om MRT
har lagts till i vårdprogrammet. Riktlinjer för hur MRT-baserad diagnostik bör bedrivas
anges i kapitlet om nivåstrukturering.

• Inför en eventuell kurativt syftande behandling av män med högriskcancer ska de
regionala lymfkörtlarna bedömas med bilddiagnostik. Alternativ:

o MRT av bäckenet och det centrala skelettet
o PET/DT (kolin eller acetat) av bäckenet och det centrala skelettet
o MRT eller DT av bäckenet samt skelettskintigrafi (helst med SPECT) eller

fluorid-PET/DT av det centrala skelettet.

• Tidig behandling med docetaxel vid metastaserad prostatacancer:
I vårdprogrammet står: ”Tillägg av docetaxel vid start av kastrationsbehandling kan
övervägas vid utbredd metastasering av lågt differentierad prostatacancer, men
rekommenderas principiellt enbart inom ramen för kontrollerade studier.” Den
randomiserade studien CHARTEED, som presenterades på ASCO maj 2014, visade att
män som fick docetaxel i samband med start av kastrationsbehandling levde 14 månader
längre. Den positiva effekten sågs huvudsakligen hos män med utbredd metastasering; för
dessa gav tidig docetaxel 17 månaders längre livstid, medan tidig docetaxel inte förlängde
livet signifikant för män med mindre metastasbörda. En tidigare, snarlik, men mindre
studie (GETUG-AFU 15) visade ingen skillnad till fördel för tidig docetaxelbehandling.
Efter att 2015 års version av vårdprogrammet fastställdes har en tredje liknande studie
redovisats: STAMPEDE arm C, som omfattade mer än dubbelt så många patienter som
de båda andra tillsammans. I STAMPEDE gav tillägg av docetaxel vid start av
kastrationsbehandling hela 20 månaders längre livstid för män med spridning utanför
bäckenet. Om dessa resultat tål en närmare granskning (vare sig CHARTEED eller
STAMPEDE arm C är publicerade) bör behandling med docetaxel diskuteras med
samtliga män med nyupptäckt fjärrmetastasering av prostatacancer.
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