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Remissvar om organiserad prostatacancertestning  

Socialdepartementet gav våren 2018 i uppdrag åt Regionala cancercentrum i samverkan att ta 

fram en handlingsplan för standardisering och effektivisering av PSA-testningen i Sverige. 

Uppdraget innefattade även att identifiera kunskapsluckor inom kompletterande diagnostiska 

tester som bättre än PSA ensamt kan identifiera män med hög risk för allvarlig prostatacancer.  

I juni samlades en expertgrupp som tog fram ett förslag till rekommendationer om hur projekt 

om organiserad prostatacancerdiagnostik på landstingsnivå bör bedrivas. Förslaget gick ut på 

remiss under september. Remissen publicerades på RCCs webbplats och skickades till samtliga 

landsting/regioner samt berörda specialistföreningar och patient- och närståendeorganisationer. 

Här sammanställs remissvaren. Kommentarer om hur de påverkade den slutliga utformningen 

av rekommendationerna finns att tillgå på RCCs webbplats.  

Följande instanser lämnade remissvar:  

1. Region Norr  

2. Sydöstra sjukvårdsregionen 

3. Västra sjukvårdsregionen, sammanställning av  

- Närhälsan VGR  

- Koncernkontoret VGR  

- Johan Bengtsson, medarbetare vid RCC väst 

- NU-sjukvården  

4. Region Gävleborg  

5. Region Halland  

6. Region Gotland  

7. Landstinget Värmland  

8. Stockholms läns landsting 

9. SFAM, Svensk förening för allmänmedicin  

10. Cochrane Sverige  

11. Prostatacancerförbundet  

12. ProLiv, Prostatacancerförbundet Väst  

 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prostatacancertestning/


Remissvar från RCC Norr 

Organiserad PSA-testning, version 2018-09-01 

 

Kapitel 1, Sammanfattning 

1. Det finns tydliga argument mot att organisera PSA-testning likväl som det 

finns tydliga argument för att organisera testning. I sammanfattningen lyfts 

fördelarna upp under en egen rubrik. Det skulle tänkbara nackdelar också 

kunna göra för att dokumentet ska upplevas objektivt: 

a. ex ökade kostnader, se ekonomisk kalkyl från VGR. 

b. ex ökad resursåtgång, se resultat från Värmlands program. 

 

Kapitel 2, Bakgrund 

2. Samma synpunkt som ovan avseende nackdelar med organiserad testning. I 

övrigt är sammanfattningen kortfattad och bra. 

 

Kapitel 3, Underlag för organisering av PSA-testning på landstingsnivå 

Grundläggande principer för organiserad PSA-testning 

3. Inga synpunkter förutom att RCC Norr anser att det är viktigt att den struktur 

och metod som beskrivs blir lätt att tillämpa så att det inte slutar med tio till 15 

vitt skilda metoder runt om i landet utan att en gemensam grundstruktur med 

vissa regionala modifieringar kan användas av landstingen. 

Samordning av projekt för organiserad PSA-testning  

4. Inga synpunkter. 

Administrativa enheter  

5. Det bör inte specificeras för detaljerat hur en administrativ enhet kan/bör se ut 

eftersom förutsättningarna kan skilja mellan olika landsting och regioner. 

Exempelvis bör en administrativ enhet kunna ligga inom en befintlig 

urologkliniks verksamhet. 

Administrativt system  

6. RCC Norr bedömer att ett nationellt datasystem för organiserad PSA-testning 

är den enskilt viktigaste faktorn för att underlätta för landsting och regioner att 

delta i projektet. Det är också avgörande för att kunna jämföra resultat på ett 

bra och kvalitativt sätt mellan olika enheter. Det administrativa systemet bör 



utvecklas av, eller i mycket nära samarbete med, expertgruppen för 

organiserad PSA-testning där mångårig erfarenhet av registerhantering och 

registerstudier inom prostatacancerområdet finns. 

Uppföljning av projekt för organiserad PSA-testning  

7. Inga synpunkter.  

Erbjudande och information om PSA-prov  

8. Det är viktigt att landsting och regioner själva kan avgöra till vilka 

åldersgrupper den skriftliga informationen ska skickas till vid projektstart. Det 

kan exempelvis bidra till en minskad resursåtgång om endast 50- och 56-

åringar bjuds in initialt. 

Egenkostnad för deltagande i projektet  

9. Inga synpunkter.  

Åldersgrupp som bör erbjudas organiserad PSA-testning  

10. Inga synpunkter förutom enligt punkt 8 ovan.  

Gränsvärde för PSA 

11. Inga synpunkter förutom att det inom ramen för FoU bör vara av intresse att 

undersöka vilka skillnader som uppstår i ett system som använder gränsvärde 3 

ug/l t.o.m. 74 år jämfört med ett system som ändrar till 5 ug/l vid 74 år. 

Testintervall för män med PSA under gränsvärdet 

12. Inga synpunkter förutom att det kan finnas intresse av att testa olika metoder 

för att öka specificiteten av PSA, exempelvis MR, Sthlm3 eller andra 

tilläggstester och att dessa i så fall kan behöva utföras på män med PSA under 

3 ug/l.  

Handläggning av män med PSA över gränsvärdet 

13. Möjligen kan ett förtydligande göras att biopsering inte behöver göras i 

rutinsjukvården utan kan läggas på separata enheter efter regionala 

förutsättningar. Av resursskäl och för att minska morbiditeten kan det vara en 

fördel att testa PSA två gånger innan biopsi. Det borde på ett enkelt sätt låta sig 

göras inom ramen för ett automatiskt datahanteringssystem. 

Utvärdering av kompletterande diagnostiska metoder och av organisatoriska aspekter 

14. Det kan vara av stor vikt för olika landsting att använda olika metoder för att 

minska antalet män som biopseras och associerade kostnader. Den nationella 

arbetsgruppen kan vara med och planera för lämplig uppföljning för att data 

ska bli utvärderingsbara ur ett vetenskapligt perspektiv men bör inte ges 



vetorätt att godkänna olika projekt eller inte. Projekt som betraktas som FoU 

bör i sedvanlig ordning godkännas av etikprövningsnämnd. 

15. Det är av stor vikt att hälsoekonomiska aspekter beaktas i de utvärderingar som 

görs av projektet. Hälsoekonomisk expertis bör knytas till expertgruppen. 

Ärftlig riskgrupp 

16. Inga synpunkter.  

Minskad PSA-testning bland äldre män utan misstanke på cancer 

17. Det kan vara en fördel för primärvården att på sikt kunna hänvisa till ett 

organiserat PSA-testningssystem för symptomfria män som önskar testa sig. 

Detta kan innebära minskad belastning på primärvården och är särskilt viktigt i 

norra regionen med anledning av stor brist på allmänläkare. 

Resurser och kostnader 

18. Se punkt 15 ovan. I övrigt inga synpunkter. 

 

Kapitel 4, Referenser 

19. Inga synpunkter. 

 

Bilaga 1, Projektledning och expertgrupp 

20. Finns hälsoekonomisk expertis i gruppen?  

21. Jävsdeklaration saknas. 

 

Bilaga 2, Indikatorer 

22. De flesta av indikatorerna kan (och bör) utvärderas inom ramen för ett 

enhetligt nationellt datasystem kopplat till Patientöversikt prostatacancer och 

Nationella prostatacancerregistret.  

23. Nr 7 – Är ett PSA-prov falskt positivt bara för att biopsi inte ger diagnos? 

Omformulering av indikatorn till Andel män med PSA över gränsvärdet där 

prostatacancer inte kunnat påvisas? 

24. Nr 8 utvärderas bäst genom PROM-enkät eller koppling av personuppgifter till 

slutenvårdsregistret. 

25. Nr 14 kan i nuläget endast utvärderas genom PROM-enkät.  

 



 
   

Regionsjukvårdsledningen 

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Karl Landergren Yttrande 

 

  2018-09-26 Dnr ............ 

 

   

Till SKL 

 

 

 

Yttrande från Sydöstra sjukvårdsregionen över remissförslag från 
RCC i samverkan om organiserad PSA-testning 
Sydöstra sjukvårdsregionen, med dess tre ingående huvudmän Region Jönkö-

pings län, Landstinget i Kalmar län och Region Östergötland, tackar för möjlig-

heten att lämna synpunkter på rubricerat förslag.  

 

I Sydöstra sjukvårdsregionen har ett gemensamt arbete med att se över och ensa 

formerna för information/erbjudande om PSA-provtagning initierats av samver-

kansnämnden. Arbetet samordnas via RCC sydöst. De tre ingående landsting-

en/regionerna kommer nu att rekvirera utvecklingsmedel och göra en gemensam 

förstudie inom ramen för RCC Sydöst. I detta kommer vi att uppfylla nedanstå-

ende villkor:   

 

 Utse en projektledare för förstudien. Flera landsting kan gå ihop om en 

gemensam projektledare. 

 

 Delta i RCCs workshop den 8 oktober kring förslaget till modell, se ne-

dan 

 

 Lämna in en förstudie till RCC i slutet av januari 2019. 

 

Efter genomförd förstudie kommer beslut att fattas om fortsatta arbetsformer. 

Förstudien kommer att bidra till att utveckla och anpassa delar av föreliggande 

förslag till förutsättningarna i sjukvårdsregionen. En specifik fråga som kräver 

närmare analys är hur information ska förmedlas till den grupp som kan vara ak-

tuell för PSA-provtagning utan att erbjudandet blir synonymt med ett screening-

förfarande, liksom hur arbetet bäst kan bidra till att öka kunskap och fylla forsk-

ningsluckor på området.  

 

 

Karl Landergren 

Ordförande  

Regionsjukvårdsledningen 

Sydöstra sjukvårdsregionen 
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Regionalt cancercentrum väst  

Post: Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 413 45 Göteborg 
Besök: Medicinaregatan 18G | Telefon: 010-441 28 23  
E-post: info@rccvast.se | www.cancercentrum.se/vast 

RCC Väst  

Anna Karevi Verdoes  info@cancercentrum.se 

 

 

Organiserad PSA-testning – inkomna svar på remiss 

Nedan lämnas de olika svar som inkommit från Halland och VGR. 

Närhälsan VGR 

Närhälsan har fått möjlighet att svara på remiss Organiserad PSA- testning och tycker förslaget 
är bra.  Vi har inget att invända mot metodik och det systematiska uppföljningsarbetet. 
Ett observandum är att primärvården inte alls finns nämnda i dokumentet – förutom i exemplet 
från landstinget Värmland. Det skall avsättas resurser för att bekosta projektet men det finns 
inget skrivet att de som tar proverna – antas vara primärvården - får ngn ersättning. 
Remissvaret har samordnats med svar från sektorsrådet allmänmedicin. 
 

Region Halland 

Region Halland kommer att avvakta Socialstyrelsens ställningstagande till 
prostatacancerscreening och har därför som avsikt att inte ta ställning till liggande remissversion 
av organiserad PSA-testning. 
 

Region Halland har för avsikt att i dagsläget på ett strukturerat sätt, förbättra den oorganiserade 

provtagningen av PSA som sker på vårdcentralerna i Halland. Detta kommer att ske genom 

kompetenshöjande insatser och en tydlig informationsstruktur som baserar sig på det nationella 

vårdprogrammet för prostatacancer och utgår ifrån en kartläggning som påbörjats i Halland av 

förekommande PSA-testning. 

  

Koncernkontoret VGR, Avdelning för kvalitetsstyrning, uppdrag och 

avtal 

Vi bedömer att det är angeläget med program för att utvärdera organiserad PSA-screening, som 
projekt. Man måste beakta vilka kostnader detta medför i primärvården, för analyser och 
personalkostnader. 
 
 

Johan Bengtsson, privatperson 

Väldigt viktigt och välformulerat syfte. Vad jag saknar är mer ingående information avseende 
HUR projektet kan reducera skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper gällande PSA-
provtagning och behandling. Dvs HUR projektet ska designas, utformas (metoder, modeller 
utifrån t.ex. implementering) avseende t.ex. informationsmaterial, kommunikationsplaner, 



 Ort 2018-11-02 

  2(2) 

 

Regionalt cancercentrum väst  

Post: Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 413 45 Göteborg 
Besök: Medicinaregatan 18G | Telefon: 010-441 28 23  
E-post: info@rccvast.se | www.cancercentrum.se/vast 

samarbete med civilsamhället, utbildningsinsatser etc för att reducera nämnda skillnader. Vad 
har ni för tankar, idéer, förslag, kontaktytor etc? 
 
ATT organiserad PSA-testning teoretiskt sett kan reducera dessa skillnader hänvisas det i 
remissversionen. Det refereras till olika studier som visar på just dessa skillnader. Men HUR ska 
ni inom ramen för projektet göra det? 
 
Förslag är att man ser till hur t.ex. cervixcancerpreventionsprocessen har arbetat med ökat 
screeningdeltagande. Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) och kunskapscentrum för sexuell 
hälsa (KSH) har i nämnda preventionsprocess varit involverade med kunskapsunderlag för 
utformning och design av t.ex. informationsmaterial och utbildningsinsatser. Vidare kan man se 
till hur Angereds närsjukhus arbetar med hälsoguider/hälsoinformatörer (representanter från 
lokala samhällen och grupper) i syfte att sprida kunskap om värdet och nödvändigheten av t.ex. 
tidig upptäckt. 
 
Möjligtvis är detta en fråga som ni sedan tidigare har planerat att adressera under kommande 
workshop. 
 
 

NU-sjukvården VGR 

Detta är ett väl genomarbetat dokument om organiserad PSA-screening. Sakfrågan om nyttan 

med PSA-screening är för oss svårvärderad då debatten pågått i många år och Socialstyrelsen 

nyligen avrått från ett nationellt screeningprogram. Ändå är det just ett screeningprogram för 

prostatacancer, men på landstingsnivå, som dokumentet beskriver. 

Det är lätt att sympatisera med problembeskrivningen att det råder en oorganiserad PSA-

screening i landet där socioekonomiska faktorer påverkar antalet PSA-tester och därmed 

möjligheten att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. Att organisera PSA-testningen skulle 

innebära en ökad jämlikhet i vården. Att bygga upp en organisation för screening i varje 

landsting låter dock oklokt och ett sådant arbete bör ske landstingsgemensamt. 

Projektet är vällovligt men sker till en tydlig ekonomisk kostnad där resurser behöver tillföras 

prostatacancervården både för diagnostik, åtgärder samt uppföljning. Förslaget är bra och är 

framtaget av en gedigen expertgrupp. Vår uppfattning är att det skulle förbättra 

prostatacancersjukvården men frågan är närmast politisk om samhällets resurser skall prioriteras 

till detta eller andra projekt. Att satsa resurser på tidig diagnostik och möjlighet till bot framstår 

klokt i en tid när mycket resurser inom prostatacancersjukdomen går till spridd obotlig 

sjukdom. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anna Karevi Verdoes 

Enhetschef Enhet Vårdutveckling, RCC Väst 

 



Hej 
 
Här kommer kommentarer och synpunkter från region Gävleborg: 
 
Sida 13, )8 Gränsvärde för PSA: Där står att oavsett ålder ska PSA över 3 resultera i fortsatt 
utredning. Avses då SVF-prostatacancer eller palpation eller vaddå? Det behöver förtydligas. 
 
Sida 15, 11) Utv av kompl diagnostiska metoder… : Där står att denna förstudie ska 
underlätta utvärdering av ”andra kompletterande diagnostiska metoder”. Vilka då? Det 
behöver förtydligas eller iaf exemplifieras. 
 
Sida 16, 13) Minskad psa-testning bland äldre…: det står i princip att alla äldre män som 
utreds pga LUTS måste utvärderas med PSA så det inte rör sig om en prostatacancer, vilket 
idag resulterar i att betydelselös cancer diagnosticeras i onödan, varför det ska diskuteras i 
nationella vårdprogramsgruppen. Här borde vi ha en rekommendation innan organiserad 
testning påbörjas, då det sätter problemet på sin spets. 
 
Sida 16, 14)Resuser… : Första stycket. Det behöver man läsa ett par gånger och fundera. Det 
står i princip att verksamheten måste säkerställa att det finns resurser för att införa 
organiserad testning, annars är det inte etiskt försvarbart och borde således avstås. Det är en 
diskussionsfråga ifall urologkliniker runt om i landet, som redan är underbemannade på flera 
nivåer och beroende av hyrpersonal verkligen kan anses ha dessa resurser. 
 
På ett mer övergripande plan får jag bilden av att denna förstudie absolut kan ha ett värde, 
men att det krävs avsevärda resurser, inte minst för att så viktigt kunna bokföra allt så det 
går att använda i studier. 400kkr som är den aktuella ersättning räcker inte på långa vägar. 
Alltså kokar detta ner till en god ambition utan att man avsatt verklighetsanpassade resurser 
i termer av kronor. 
 
-- 
 
PSA med 3 som gräns och obligat prov hos gamlingar med LUTS – ter sig orimligt och i  min 
okunskap trodde jag att detta leder till mer patientskada än nytta. 
 
Generellt verkar skriften ett försvar för screening med motiveringen att oorganiserad 
screening har sämre resultat än organiserad. Men har organiserad screening tillräckligt gott 
resultat om man tar hänsyn till negativ resultat i form av biverkningar , risk för att identifiera 
sig som cancerpatient i onödan (innebär sänkt livskvalitet). 
 
Utöver detta givetvis resursfrågan – har vi verkligen resurser att omhänderta pat för vidare 
utredning/vård. ? Om inte skall vi tv avstå ens om evidensen var hygglig – vilken den inte är. 
Att hitta saker vi inte kan omhänderta på ett bra sätt är att skapa falska förhoppningar… 
 
Med vänlig hälsning 
Per Fessé 
______________________________ 
Lokal Cancersamordnare/Verksamhetsutvecklare 
+4626531219 
+46722012037 



per.fesse@regiongavleborg.se 
www.regiongavleborg.se 
 

Region Gävleborg 
Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser 
Utvecklingsenhet Hälso- och sjukvård 
 
Tillsammans skapar vi goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg 

 
De personuppgifter som du lämnar till oss via e-post kan komma att sparas och behandlas i enlighet med Region 

Gävleborgs principer för dataskydd. 

www.regiongavleborg.se/dataskydd 

mailto:per.fesse@regiongavleborg.se
http://www.regiongavleborg.se/
http://www.regiongavleborg.se/dataskydd/
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Cancercentrum i Samverkan 

 

 

 

 

Organiserad PSA-testning 

 
Region Halland har fått möjlighet att lämna synpunkter på remissversion Organiserad 

PSA-testning 

 

Sammanfattning 

Detta är ett projekt i Sveriges kommuner och landstings regi för att minska 

överdiagnostik, sjuklighet och dödlighet av prostatacancer. 

 

Konsekvenser 

 

Region Halland kommer att avvakta Socialstyrelsens ställningstagande till 

prostatacancerscreening och har därför som avsikt att inte ta ställning till liggande 

remissversion av organiserad PSA-testning. 

 

Region Halland har för avsikt att i dagsläget på ett strukturerat sätt, förbättra den 

oorganiserade provtagningen av PSA som sker på vårdcentralerna i Halland. Detta 

kommer att ske genom kompetenshöjande insatser och en tydlig informationsstruktur 

som baserar sig på det nationella vårdprogrammet för prostatacancer och utgår ifrån 

en kartläggning som påbörjats i Halland av förekommande PSA-testning. 

 

Regionkontoret 

 

 

Ann-Sofi Isaksson  
Bitr Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör  

 



      
    Visby 2018-09-26 

 

Angående remissversionen ”Organiserad 
PSA-testning på landstingsnivå”  
 
 
Remissvar från Region Gotland 
 
 
 
Grundläggande principer för organiserad PSA-testning 
Vi instämmer helt i fördelarna med och strukturen för 
en organiserad PSA-testning 
 
 

1)  Samordning av projekt för organiserad PSA-
testning. 
 Vi instämmer i upplägget.  
 

 
2)   Administrativa enheter 

Vi instämmer i upplägget. Sannolikt är det både 
kvalitativt och logistiskt fördelaktigt att den 
administrativa enheten, där så är möjligt, placeras i 
anslutning till den urologiska kliniken (enheten). 

 



3)  Administrativt system 
Vi håller med om de stora fördelar som finns med 
att använda ett generiskt administrativt system på 
INCA-plattformen.  
 
Det Nationella prostatacancerregistret (NPCR) 
sammanställer sedan 1996 uppgifter om alla nya 
alla nya fall av prostatacancer och den första 
behandling som ges. NPCR finns på INCA 
plattformen och där finns också den av NPCR 
skapade Patientöversikten för prostatacancer 
(PPC). 

        
        Bakgrund PPC 

Genom framtagandet av PPC har NPCR gjort det 
möjligt att också samla information om det 
fortsatta sjukdomsförloppet vid prostatacancer. 
PPC kompletterar patientjournalen genom att 
beskriva undersökningar, behandlingar och 
bedömningar i grafisk form utefter en tidsaxel, 
vilket ger överskådlighet och underlättar 
informationsinsamlandet vid mottagningsbesöken. 
De registrerade uppgifterna gör det också möjligt 
att i realtid följa, beskriva och utvärdera 
sjukdomsförloppet hos män med prostatacancer 
både på individ- och på gruppnivå. Därigenom 
fyller PPC, behov såväl i det dagliga patientarbetet, 



som informationsunderlag för patienten och även 
för analyser av prostatacancersjukvården.  
PPC för avancerad prostatacancer har på kort tid 
nått utbredd användning nationellt och dess 
funktionalitet bekräftas av att RCC i samverkan 
tillsammans med Swelife nyligen påbörjat arbetet 
med att skapa generiska patientöversikter för 
övriga cancerdiagnoser, med PPC som förlaga. 
Parallellt med detta byggs PPC ut för att också 
innefatta tidig prostatacancer, från diagnos fram 
till den redan färdiga delen då systemisk 
behandling påbörjas. Det pågår också ett intensivt 
arbete inom RCC i samverkan för att möjliggöra en 
automatisk överföring av laboratoriesvar till 
patientöversikterna.  
 
Att bygga en ”PSA översikt” på PPC plattformen  
Vid organiserad PSA testning finns det, liksom vid 
påvisad prostatacancer, behov hos både vårdgivare 
och mannen att lätt få en överblick över såväl det 
som gjorts tidigare som det aktuella läget. Det 
finns stora likheter i utrednings och 
provtagningsförloppet mellan män som genomgår 
organiserad PSA testning och de där en kliniskt 
ofarlig prostatacancer har påvisats. I båda fallen är 
målsättningen att utesluta aggressiv 
prostatacancer och att kunna hitta och behandla 
de som finns i ett botbart skede. Uppföljningen av 



de kliniskt ofarlig prostatacancer kallas aktiv 
monitorering och verktygen vid aktiv monitorering 
är desamma som de som kan bli aktuella vid 
organiserad PSA testning: upprepade PSA 
provtagningar, magnetkameraundersökningar, 
vävnadsprover, palpation och 
ultraljudsundersökning av prostatakörteln.   
 
Med små ändringar kan PPC plattformen anpassas 
till att grafiskt också beskriva de utredningar som 
görs vid organiserad PSA testning varigenom en 
PSA-översikt kan skapas. 
 
En nationell, gemensam, plattform där PSA-
testning dokumenteras och utvärderas är 
ekonomiskt fördelaktig och ger utmärkta 
möjligheter till analyser. Samtidigt bör det vara 
fritt fram för landsting och regioner att applicera 
och utvärdera egna tester och algoritmer. 
 
För PPC finns färdiga uttagsmallar för 
variabelanalyser på grupp, klinik, region och 
nationell nivå. På samma sätt kan det skapas 
uttagsmallar som rör organiserad PSA -testning 
med landsting/regioner som huvudmän. 
Ett sätt att tillgodose männens behov av 
delaktighet och information skulle kunna vara att 
bygga en app där de enskilda männen kan se sina 



PSA-översikter efter inloggning genom förslagsvis 
1177.  
 
En ytterligare fördel med att använda den 
befintliga PPC-strukturen är att i de fall då en 
prostatacancer påvisas så kan såväl tidigare 
variabler som den grafiska bilden momentant 
dockas över till PPC för fortsatt uppföljning. 

  
 

4)  Uppföljning av projektet för organiserad PSA-
testning 
Instämmer 

 
5)  Erbjudande och information om PSA-prov 

OK 
 

6)  Egenkostnader för deltagande i projektet  
OK. Dock bör egenkostnaden ställas mot den som 
gäller för återkommande screening för bröst och 
cervixcancer. Det finns en risk att en del män väljer 
bort PSA-testning och besök av kostnadsskäl. 
 

7)  Åldersgrupp som bör erbjudas organiserad PSA-
testning 
OK 
 

8)     Gränsvärde för PSA 



Att använda PSA 3 som gränsvärde är rimligt för 
män som tidigare inte lämnat PSA prov.  
Eftersom en stor del av männen kommer att ha 
utretts tidigare och befunnits ha en förstorad 
prostata som orsak till ett lätt förhöjt PSA prov 
behöver även det kunna vägas in i 
utredningsbeslutet.  
(Beroende på ålder bör 20-30 % av männen ha ett PSA 
över 3. Samtidigt har en stor andel av männen, kanske 
50%, lämnat PSA tidigare.  Troligen bör därför 10-15 % 
av männen ha haft ett förhöjt PSA vid tidigare 
undersökning och de flesta torde ha utretts för detta. 
Därför bör ett aktuellt förhöjt värde ställas mot 
eventuella tidigare provsvar och utredningar. Detta för 
att undvika onödiga kallelser, upprepade 
magnetkameraundersökningar och extra biopsier).  
 

Kalibrering av PSA nationellt är viktigt! 
 

9)    Testintervall för män med PSA under 
gränsvärdet  

        OK 
       

   
  

10)  Handläggning av män med PSA över 
gränsvärdet  
OK 

 



11) Utvärdering av kompletterande diagnostiska 
metoder och av organisatoriska aspekter  

OK 
 
 

12) Ärftlig riskgrupp  
OK   
 

13) Minskad PSA-testning bland äldre män utan 
misstanke på cancer   

OK. Om vattenkastningsbesvär är 
behandlingskrävande bör PSA tas hos äldre män 
och en särskild observans är här om besvären 
kommit snabbt på (1-2 år) och är tilltagande. 

 
14) Resurser och kostnader 

Vi håller med. Det finns anledning att befara 
flaskhalsar på flera nivåer. Tid till utredning hos 
urolog inom SVF tid. MR tillgänglighet. 
Patologitillgänglighet. Operations- och 
strålresurser. Det är sannolikt bra att starta i 
begränsad skala med vissa åldersklasser.   
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Svar på remiss om Organiserad PSA-testning 

Landstinget har fått tillfälle att lämna svar på rubricerad remiss och vill 

lämna följande synpunkter. 

Det är en god ambition att sprida information till alla män i de föreslagna 

åldersgrupperna om PSA och konsekvenser av för tidig diagnostik av 

prostatacancer. De föreslagna PSA-gränserna är dock lågt satta och baserar 

sig på studier från en tid då kurativa behandlingsmetoder begränsades till 

lägre stadier. Idag är kunskapen högre om att erbjuda kurativ behandling till 

betydligt mer avancerad prostatacancer och i kombinationsstrategier med 

goda resultat.  

Om de föreslagna PSA-gränserna sätts i systematiska screeningliknade 

kontrollprogram med automatiserade system kommer oproportionerligt 

många män diagnosticeras med låg risk, alternativt mycket låg risk för 

prostatacancer. Detta riskerar att medföra långvariga kontroller, ombiopsier 

etc. utan större nytta. Erfarenheterna visar att över 30% hamnar i den 

gruppen och dessa ackumuleras över tid eftersom endast 35% kommer 

vidare till kurativ behandling. Endast PSA har inte kapaciteten att användas 

effektivt och skulle leda till en svår resursbelastning i förlängningen, och 

inte minst riskera att patienter hamnar i en situation där osäkerhet kan 

medföra mycket oro och minskat välbefinnande. 

Det är bra att ställa resurser till förfogande för att skapa bra och individuell 

information i frågan. Det är också bra att skapa databaser och strukturer för 

att hantera stora flöden av prover, provsvar, förnyade prover efter 

standardiserade intervaller. Det är däremot tveksamt att tillämpa 

automatiserade system innan man fått fram en säker strategi med ytterligare 

undersökningar såsom STHLM3 och eller prostata MR. 

Mer kunskap behövs för att minimera onödiga diagnostiska procedurer och 

för att minimera diagnostik av en lågrisk cancer som ej utgör något 

hälsoproblem. 

I tidigare vårdprogram i vår region hade vi åldersrelaterade PSA-gränser 

med höjning av gränsen vid 60 års ålder till 4, och till 5 vid 70 års ålder.  

En viktig synpunkt är att innan tänka igenom vilken nytta de lågt satta 

gränserna medför i de högre åldrarna samt värdera vårdprogrammets gränser 
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beträffande såväl PSA-kvot som PSA-densitet som indikation för 

prostatabiopsering.  

Landstinget förordar betydande utveckling av algoritmerna innan männen 

ska biopseras och innan beslut om nationell modell med PSA-information 

och storskalig automatiserad PSA-provtagning. 

 

Petra Svedberg 

Områdeschef slutenvård 

Landstinget i Värmland 

 



RCC Stockholm 181003 

 

 

Remissvar angående organiserad PSA-testning  

  
Sammanfattningsvis anser vi att förslaget att erbjuda organiserad PSA-testning inklusive andra 

kompletterande diagnostiska metoder inom ramen för forskning och utveckling inom respektive 

landsting i syfte att uppnå en mer jämlik och kostnadseffektiv vård samt lägre dödlighet i 

prostatacancer, är mycket bra.  

 

Vi anser att Stockholm har en möjlighet att bidra till utvecklingen genom att organisera en PSA 

+ STHLM3-testning i kombination med MR och riktade biopsier - en modell som har potential 

att minska antalet biopsier av män utan behandlingskrävande tumör. Vi stödjer remissförslaget, 

men har följande kommentarer: 

 

Vi föreslår att begreppet ”prostatacancertestning” används istället för ”PSA-testning”. För det 

första beskriver det vad det handlar om i termer som förstås av alla. För det andra så är själva 

PSA-provet bara det initiala testet i en algoritm som nu växer fram och då beskrivs helheten 

bättre i begreppet ”prostatacancertestning”.  

 

Specifika kommentarer till ”Grundläggande priniciper” 

 

1) Samordning: Vi stödjer en sådan särskild arbetsgrupp har en samordnande roll såsom det beskrivs. 

Formellt är möjligen termen ”remissinstans” något missvisande. 

 

2) Administrativa enheter: Bra förslag. 

 

3) Administrativt system: Vi håller med om att ett gemensamt, välfungerande, administrativt system 

vore fördelaktigt ur flera aspekter. För att öka genomförbarhet och minska tiden till införande föreslår 

vi att lokala adminstrativa system kan användas, med rapportering endast av data för 

uppföljning/kvalitetssäkring till en central enhet åtminstone i en inledande fas. Möjlighet till 

exportering av data från andra administrativa system för att om möjligt undvika dubbelarbete och 

onödiga administrativa pålagor för vården.  

 

4) Uppföljning: Bra förslag. Vid angivande av andelar bör förstås nämnaren preciseras väl för att 

underlätta jämförelser.  

 



5) Information om PSA-prov: Bra förslag. Eftersom det både är sannolikt och önskvärt att 

diagnostikprocessen kommer variera över landet, behöver också informationen till männen göra det. 

Vi föreslår därför en generisk och en regionsspecifik del av information. Det är då en fördel om den 

samordnade arbetsgruppen har synpunkter på de regionsspecifika delarna.  

 

6) OK 

 

7) Vi stödjer förslaget. När det gäller samsjuklighet är detta en nyckelfråga. Det finns en risk för stor 

variation i värderingen av samsjukligheten och en större tydlighet hur samsjuklighet ska värderas vore 

önskvärd, även om vi inser komplexiteten.  

 

8-9) Gränsvärde för PSA/testintervall: Givet problemen med ”diagnostic accuracy” för PSA-provet så 

är det önskvärt att de diagnostiska kedjorna ser något olika ut och därmed inte rimligt att specificera 

en enskild brytpunkt för PSA. Stockholm3-testet, som kan bli aktuellt i Stockholm, är kalibrerat för att 

med samma sensitivitet och specificitet som PSA>3 diagnostisera behandlingskrävande prostatacancer 

men med cutoff vid PSA 1,5 μg/l. Vi föreslår därför att man lägger till en formulering att ”om 

eventuella tilläggstester används bör brytpunkten för positivt test motsvara den risk för 

behandlingskrävande cancer som motsvarar en vid PSA>3. Detta påverkar också formuleringen av 

testintervall i stycke 9). 

 

10) Handläggning: Då flera strategier planeras utvärderas i de olika regionerna anser vi att skrivningen 

att alla män ska handläggas enligt det nationella vårdprogrammet innebär för snäva riktlinjer för att 

införa diagnostiska kedjor med kompletterande tester som exempelvis Stockholm3-testet. Vi föreslår 

en omformulering där andra välgrundade alternativ än nationella vårdprogrammet tillåts. Eftersom 

Socialstyrelsen upprepat utvärderat PSA-screening och inte funnit att tillräcklig nytta föreligger för 

införande är det viktigt att också uppmuntra användandet av utvecklade lösningar i de regionala 

initiativen. Detta anges under punkt 11), och vi föreslår att punkt 10) harmonieras med punkt 11) 

 

Avslutningsvis önskar vi också att påpeka vikten av att alla män som söker vårdcentral utan symptom 

och som önskar få ta ett PSA kontrollerat skall hänvisas till denna organiserade PSA provtagning. 

Ingen screeningverksamhet ska ske i primärvården, vilket behöver förtydligas i förslaget. I vår region 

har företrädare för primärvården vid upprepade tillfällen framfört önskemål om att ansvaret för PSA 

provtagning i dess nuvarande form inte ska ligga på primärvården.  

 

Mvh 

Processledare prostatacancer RCC Stefan Carlsson, Marie-Hjälm Eriksson, Anna Hägglund samt  

Olof Akre (ordf vårdprogramgruppen). 
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Remiss-svar till Cancercentrums remissversion för införande av PSA-screening 

Vi instämmer helt i problembeskrivningen som framförs av Cancercentrum1, dvs att den opportunistiska 

screening som nu pågår i Sverige kräver enorma resurser till liten nytta och betydande skada. Slutsatsen 

från Cancercentrum att införande av organiserad PSA-screening skulle lösa detta problem är dock 

oroväckande och saknar vetenskapligt stöd. I utredningen ges en kraftigt vinklad bild av evidensen kring 

fördelarna med PSA-screening. Socialstyrelsen rekommenderade nyligen emot PSA-screening2 och det är 

anmärkningsvärt att Socialdepartementet/Cancercentrum går emot Socialstyrelsens rekommendation. 

Socialstyrelsen har systematiskt granskat evidensen enligt principerna för evidensbaserad medicin. Denna 

metod måste utgöra grunden för införande av interventioner inom hälso- och sjukvård i Sverige. Det är 

också problematiskt att man försöker påskina att denna utredning från Cancercentrum är i linje med 

Socialstyrelsens rekommendation – och att man inte benämner detta som PSA-screening, utan som 

”organiserad PSA-testning”, vilket är samma sak.  

Det finns en stor internationell överensstämmelse vad det gäller PSA-screening mellan ansedda 

guidelinegrupper som använder erkända metoder för evidensbaserad medicin (US Preventive Services Task 

Force3, UK National Screening Council4, Canadian Task Force on Preventive Health Care5) och en 

omfattande Cochrane översikt6. I september 2018 publicerades en uppdaterad systematisk översikt i BMJ 

Rapid Recommendations, som inkluderade nyligen publicerade resultat från den hittills största 

randomiserade studien av PSA-screening7,8. Alla dessa systematiska översikter kommer fram till att det är 

tveksamt om PSA-screening överhuvudtaget minskar dödligheten i prostatacancer. I den nyliga översikten i 

BMJ görs följande slutsats: ”PSA screening may have little or no effect on prostate cancer-specific mortality 

based on five trials reporting this outcome (IRR 0.96 (0.85 to 1.08), I2=58%, low quality evidence). This 

corresponds to zero fewer deaths from prostate cancer (95% CI 0 fewer to 0 more) per 1000 participants 

screened”7. Det finns också stark evidens för att PSA-screening leder till betydande skada pga 

överdiagnostik och efterföljande överbehandling med komplikationer som till exempel impotens och 

inkontinens. I den systematiska översikten från BMJ beräknas att screening resulterar i överdiagnosticering 

av 7 män med prostatacancer per 1000 män som bjuds in till screening (95%CI 1-15)7. Den begränsade 

nyttan och de stora skadeverkningarna av PSA-screening är anledningen till att i stort sett hela resten av 

världen rekommenderar emot PSA-screening (frånsett Kazakstan och Litauen). Vi menar att det planerade 

införandet av PSA-screening i Sverige bör stoppas. Om det finns problem med ”okontrollerad” användning 

av ett test som välgjorda systematiska översikter av ett flertal randomiserade studier har visat har tveksam 

gynnsam effekt och säkerställda allvarliga skadeverkningar är lösningen inte att använda detta test 

systematiskt.  

I remissversionen skriver man att kompletterande tester som blodprov och magnetkameraundersökning 

minskar överdiagnostik och överbehandling med hänvisning till STHLM3-studien9. Detta är en intressant 

idé, men detta fält är fortfarande på forskningsstadiet8. Det finns i dag ingen som vet om dessa 

kompletterande tester kommer att resultera i ett förbättrat förhållande mellan skada och nytta av 

screening eller inte8. Att det i framtiden eventuellt kan utvecklas screening-test, eller utvidgad utredning 

efter screening, som är bättre än PSA-testet motiverar inte införande av PSA-screening idag. 

I remissversionen framförs att ”Regelbunden screening med blodprovet PSA mellan 50 och 70 års ålder 

halverar dödligheten av prostatacancer”. Som stöd för detta påstående hänvisas till resultatet från det 

svenska center som ingick som ett av många center i en stor europeisk randomiserad multicenter-studie av 



PSA-screening. Man grundar alltså analysen av nyttan med screening på 20 000 män från Göteborg10 men 

nämner inte att det finns flera andra randomiserade studier med sammanlagt över 700 000 män7. Dessa 

visar tyvärr inte lika positiva resultat som studien från Göteborg. Att välja att basera sin slutsats på en 

studie med kraftigt avvikande resultat – och inte ta hänsyn till den sammanlagda evidensen - är helt emot 

grundläggande metodik i evidensbaserad medicin och är självklart inte acceptabelt.   

I den nyligen publicerade översikten från BMJ7 sågs alltså ingen effekt av screening på dödlighet i 

prostatacancer när resultaten från alla randomiserade studier slogs ihop i en metaanalys. Dock är ett 

problem i flera av de randomiserade studierna att det förekommer en stor ”kontamination”, dvs att en stor 

andel av männen i kontrollgruppen också genomgått PSA-screening. Detta resulterar i att både fördelarna 

(effekten på död i prostatacancer) och nackdelarna (graden av överdiagnostik och överbehandling) 

underskattas. Författarna av rekommendationen i BMJ bedömde att den europeiska multicenterstudien (i 

vilken studien från Göteborg ingår) hade lägst risk för missvisande resultat, trots att det även i denna studie 

fanns problem så som problem med blindningen och så kallat ”performance bias”8, dvs att de som 

diagnosticerades med prostatacancer i screeninggruppen fick bättre uppföljning och behandling än de som 

diagnosticerades i kontrollgruppen – vilket resulterar i att den positiva effekten av PSA-screening i sig 

överskattas. Den europeiska multicenterstudien visade 21% minskad risk för död i prostatacancer till följd 

av screening, vilket alltså är betydligt mindre än den 50% minskning som Cancercentrum räknar med. 

Baserat på den europeiska multicenterstudien beräknades att per 1000 män som bjuds in till screening 

undviker 1-2 män död i prostatacancer efter 18 år7. Samtidigt överdiagnosticeras 18 män (95%CI 16-20)7. 

Författarna av rekommendationen i BMJ använde GRADE och kom till slutsatsen för en svag 

rekommendation emot PSA-screening8. Detta är helt i linje med Socialstyrelsens rekommendation, men i 

motsats till slutsatsen från Cancercentrums utredning. 

Sammanfattningsvis; en mindre gynnsam effekt av regelbunden PSA-testning efter lång tids uppföljning är 

fullt förenlig med resultaten från de randomiserade studierna (om än inte bevisad). Men att, som man gör i 

denna remissversion, framställa en halvering av prostatacancerdödligheten som vetenskapligt säkerställd är 

grovt vilseledande och är inte i överensstämmelse med den samlade evidensen. 

Centrat i Göteborg är en tydlig outlier vad det gäller effekten av PSA-screening på dödlighet i 

prostatacancer. Det är inte acceptabelt att grunda interventioner inom hälso- och sjukvården på resultatet 

från en mindre studie med starkt avvikande resultat när det finns stark evidens i motsatt riktning från fler 

och betydligt större studier. Det saknas också en förklaring till varför man väljer att göra på detta sätt i 

remissversionen. Vi noterar att 8 av 15 referenser (och 8 av 10 originalstudier i referenslistan) i 

remissversionen har en av två av expertgruppens medlemmar som författare (delansvariga för Göteborg-

studien och för STHLM3-studien). Utan att på något sätt ifrågasätta kompetensen hos dessa personer, 

menar vi att detta är olyckligt; utredningar med så stort inflytande över befolkningens hälsa och hälso- och 

sjukvårdens resurser bör göras av människor utan vare sig ekonomiska eller akademiska intressekonflikter. 

Överdiagnostik diskuteras på ett mycket bra sätt i remissversionen. Det är dock mycket osannolikt att 

överdiagnostik skulle minska av att införa organiserad screening, vilket verkar vara Cancercentrums 

förhoppning. Tvärtom visar ett projekt i Värmland (som remissversionen refererar till) att aktiv information 

lett till en kraftig ökning av diagnostiska åtgärder och behandling. Att opportunistisk screening bland äldre 

män skulle minska pga organiserad screening hos yngre män ter sig mycket osannolikt och det redovisas 

inga vetenskapliga belägg för detta påstående. I stället för att införa organiserad screening bör målet vara 



att minska opportunistisk PSA-screening. Det är också detta mål som många myndigheter i resten av 

världen har satt.  

Det är etiskt problematiskt att sjukvården kallar män till en intervention med stark evidens för att den leder 

till begränsad nytta och stor skada. Utredarna verkar mena att utförlig information till de män som kallas till 

screening är lösningen på detta etiska dilemma. Det finns dock stark evidens för att majoriteten av de som 

kallas till screening från myndigheter inte gör informerade val även om de får tillgång till balanserad 

information – utan helt enkelt deltar i screeningen då det ses som en självklarhet att screening är av godo 

om myndigheter inbjuder till den. Ett alternativ, som man också diskuterar i remissversionen, skulle kunna 

vara att information om för- och nackdelar med screening ges i individuella möten med vårdpersonal – så 

som tex i konsultationen hos allmänläkare. Detta skulle sannolikt öka graden av informerade val. Men det 

skulle kräva enorma resurser. Sammantaget skulle ett sådant tilltag mycket väl kunna resultera i betydligt 

mer skada än nytta för befolkningen pga undanträngningseffekter eftersom våra resurser är begränsade. 

Vilka insatser ska vi inom vården sluta med för att få tid och resurser till att informera asymtomatiska män 

om för- och nackdelar med PSA-screening? 

Vidare, om svenska män kommer att informeras om för- och nackdelar vid PSA-screening baserat på det 

enstaka, mycket positiva resultatet från Göteborgs-studien som denna remissversion grundar sig på, 

kommer de inte att informeras baserat på den mest tillförlitliga evidensen, utan på selektivt användande av 

de mest optimistiska resultaten. Detta är mycket tveksamt både ur ett vetenskapligt och ett etiskt 

perspektiv. Om detta sätt att använda evidens som grund för beslut inom hälso- och sjukvården kommer 

att användas också på andra områden riskeras mycket allvarliga konsekvenser för svensk hälso- och 

sjukvård. 

Oberoende forskare har begärt tillgång till anonymiserade individdata för att kunna utföra reanalyser av 

den samlade evidensen från de randomiserade studierna av PSA-screening. I motsats till forskarna bakom 

den amerikanska randomiserade studien av PSA-screening (PLCO) har forskarna bakom studien i Göteborg 

inte gått med på att dela med sig av data. Detta har kritiserats starkt i BMJ av bland andra mannen som 

utvecklade PSA-testet11. Att man inte går med på att dela data minskar avsevärt tillförlitligheten av den 

svenska studien och det är därmed ännu mer tveksamt att denna studie ges så stor vikt i remissversionen.  

Vi instämmer som sagt inte med remissversionens bedömning att ”Det nu pågående projektet för att 

organisera PSA-testningen harmonierar väl med Socialstyrelsens riktlinjer”. Socialstyrelsen 

rekommenderade emot att erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov, med eller utan 

kompletterande vävnadsprov2. Socialstyrelsen lämnar plats för att erbjuda organiserad PSA-screening inom 

ramen för forskning och utveckling. Eftersom PSA-screening nu införs på bred front blir möjligheterna för 

att genomföra forskning som kan ge svar på de mest centrala frågorna kraftigt försämrad, tex om screening 

minskar dödligheten och i så fall hur mycket.  

Remissversionen menar att organiserad screening skulle öka jämlikheten eftersom män med låg utbildning 

har högre mortalitet från prostatacancer. Det anges ingen evidens till stöd för denna synpunkt. Det finns 

däremot stark evidens från ett flertal typer av screening att det främst är de resursstarka som deltar även i 

organiserade screeningprogram12. Det är alltså mer sannolikt att effektiva screeningprogram leder till 

försämrad jämlikhet12.  



Vi instämmer självklart i att prostatacancer är en mycket allvarlig sjukdom och att samhället och vården ska 

arbeta aktivt för att minska dödligheten och sjukligheten i denna sjukdom. Det samlade evidensläget talar 

dock starkt för att screening av asymtomatiska män inte är rätt väg att gå, utan att resurserna bör läggas på 

att förbättra vården av de som diagnosticerats med prostatacancer. När ett screeningprogram väl införts är 

det mycket svårt att avveckla det, dels pga att det skapas intellektuella intressekonflikter i förhållande till 

forskning och vårdpersonal, men ffa pga de förväntningar som skapas i befolkningen. Att införa organiserad 

PSA-screening i Sverige är ett stort misstag som kommer att ha långtgående konsekvenser under lång tid 

framöver, både för enskilda individer och för sjukvårdens resursfördelning. 
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Regionala Cancercentrum i samverkan. 
 
Även om Prostatacancerförbundet inte är primär remissinstans 
vill vi avge följande yttrande på remissen om Organiserad PSA-
testning. 
 
Vi är generellt mycket positiva och tillstyrker förslaget som vi 
anser är bra och nödvändigt för att få jämlik vård i hela landet 
utifrån givna förutsättningar inom prostatacancervården. 
 
Vi anser dock att: 
1. Det är angeläget att tydliggöra på vilket sätt patienten ska 

delges resultatet av undersökningen, och särskilt vid 
avvikande värde, att en fast och tillgänglig vårdkontakt 
etableras. 

2. Socialstyrelsens broschyr bör omarbetas. En kortare och 
läsvänligare version bör finnas för utdelning med länk till 
fördjupad information. I detta arbete önskar 
Prostatacancerförbundet att medverka. 

3. Registreringen av data ska ske nationellt och integreras med 
i första hand   ”Tidig Patientöversikt ProstataCancer” (Tidig 
PPC). (http://npcr.se/hem/ppc/). 

4. Prostatacancerförbundet förväntar sig också att få fortsatt 
insyn och inflytande i den nationella styrgrupp som planeras.  

 
Mvh 
Prostatacancerförbundet 
 
Kjell Brissman                                                           Göran Hellberg 
Ordförande                                                               Generalsekretera
re 
 
 

http://npcr.se/hem/ppc/
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Remissvar angående organiserad PSA-testning 

Patientföreningen ProLiv Väst är positiv till att införa organiserad PSA-testning.  

Organiserad PSA-testning i flera landsting bör innebära ökad kunskap om 

metoder, rutiner, behov av IT-stöd mm i syfte att uppnå ett likvärdigt sätt att 

arbeta för hela landet. Erfarenheterna kommer att vara till stor nytta inför ett 

framtida införande av allmän screening för prostatacancer. 

Det är av största vikt att vi får en jämlik vård organiserad för en gränslös 

prostatacancersjukvård i hela landet. En organiserad PSA-testning innebär en 

unik möjlighet att skapa dessa förutsättningar. 

 Vi ser dessutom en stor nytta av gemensamma IT- och uppföljningssystem.  

Som det är beskrivet i förslaget till utveckling av förloppet för Aktiv 

Monitorering i Patientöversikt PC (PPC) Tidig är behovet av överblick över det 

som gjorts tidigare, utredningar och andra beslutsunderlag i stort sett identisk 

med det organiserad PSA-testning behöver. Att använda det som är byggt på 

INCA-plattformen och PPC till att skapa en ”PSA översikt” bör vara en 

självklarhet att kunna erbjudas de landsting som så önskar. Landstingen kan då i 

PSA-översikten skapa egna algoritmer för hur uppföljningen ska läggas upp och 

för att kunna utvärdera detta regionalt och nationellt.” 

Det finns ett tydligt behov av samverkan mellan landstingen, i synnerhet för de 

landsting t ex Västra Götaland, som kommit lite olika långt i sin planering av 

organiserad PSA-testningen.  

Västra Götalandsregionen ligger i framkant avseende införande av PPC för 

kastration resistenta patienter, kommer också att införa PPC Tidig under 2019 

och har därigenom alla förutsättningar för att sprida kunskap och erfarenheter 

från detta arbete till den som så önskar. ProLiv Väst stöttar detta arbete, då vi ser 

en stor potential i denna utveckling av ett gemensamt beslutsstödssystem till 

gagn för alla varande och blivande PC-patienter.  

ProLiv Väst anser att för att få ett rationellt utnyttjande av begränsade resurser 

för prostatacancersjukvård bör organiserad PSA-testning införas enligt 

ovanstående modell. 
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