
Utvecklingsplan Prostatacancer i norra regionen

Bakgrund

Prostatacancer är den absolut vanligaste cancersjukdomen i Sverige med 9279 nya fall år 2010 varav 

1014 i den norra regionen. Av all cancer hos män så står prostatacancer för 36 procent. Medelålder 

vid insjuknande är knappt 70 år och väldigt få är under 50 år vid diagnos.  Dödligheten i sjukdomen 

har under många år varit tämligen konstant med ungefär 2400 dödsfall varje år i riket som helhet och 

i vår region en tiondel så många motsvarande vår befolkningsmängd. Totalt motsvarar det 5,6 

procent av alla manliga dödsfall. Av de som avlider är tre fjärdedelar över 75 år. 

När man beskriver prostatacancer behöver man definiera och förstå de olika riskgrupperna, låg, 

intermediär och högriskprostatacancer eftersom prognosen är mycket olika för de olika grupperna. 

Många analyser är bara meningsfulla att göra om man särskiljer på respektive riskkategori. I det 

nationella prostatacancerregistret är tumörerna grupperade enligt National Comprehensive Cancer 

Network (NCCN) riskklassificering vilket är en internationellt vedertagen uppdelning. Den 

riskklassificeringen är starkt prognostisk och de faktorer som har betydelse är kliniskt tumörstadium, 

eventuella metastaser till lymfkörtlar eller skelett, PSA-nivå i serum och aggressiviteten i tumören 

graderat enligt Gleason vid den diagnostiska biopsin. 

Figur 1 Riskklassificering av prostatacancer

Av de i regionen diagnosticerade var liksom i riket en knapp tredjedel i lågriskkategorin med viss 

spridning mellan länen. I den regionala öppna jämförelsen så ser vi att den relativa 

tioårsöverlevnaden i denna riskgrupp är mycket hög och närmast något bättre än för 

jämförelsegruppen i normalbefolkningen. Det kan möjligen bero på en ökad benägenhet att söka 

sjukvård eller att man kommer under sjukvårdande behandling och andra diagnoser också blir 

omhändertagna och åtgärdade. I kontrast ser vi den tredjedel av patienterna i regionen som får en 

prostatacancer av högrisktyp och som har en relativ tioårsöverlevnad på 75 procent. 

         

Figur 2 Relativ 10-års överlevnad för lågrisk respektive högriskgruppen



Specifika behov

Prostatacancer i grupperna låg till intermediärrisk skiljer sig ifrån andra cancerdiagnoser i så motto 

att det finns flera behandlingar som är likvärdiga i möjligheten att bota patienten. Patienten kan i 

samråd med sin läkare och familj välja strategi och behandling. De tre alternativ som står till buds för 

lågriskgruppen är kirurgi, strålbehandling och aktiv uppföljning, aktiv monitorering. Aktiv 

monitorering innebär att tumörsjukdomen hålls under noggrann uppsikt och vid eventuell progress 

sätts kurativ behandling in. De samma alternativ gäller för intermediärriskgruppen men där 

rekommenderas inte uppföljningsalternativet. För högriskprostatacancer står valet också mellan 

strålbehandling, oftast i kombination med hormonbehandling och kirurgi. Dock är det vetenskapliga 

stödet för kirurgi mindre i denna patientgrupp och utförs i ringa omfattning i regionen. Vid 

kombinationen hormon och strålbehandling pågår den förra oftast i minst tre månader innan 

strålningen startar. Här emellan spänner sig sjukdomspanoramat och även gruppen med 

metastaserad sjukdom redan vid diagnos skall tas med även om den glädjande nog har minskat 

under de senaste femton- tjugo åren.

Möjligheten att välja kan många gånger skapa stress hos patienten, att inte få klart besked om vad 

som är rekommenderad behandling. Det ställer i sin tur stora krav på läkaren och den information 

som patienten får. Biverkningarna kan skilja sig åt mellan behandlingarna och även den tid som åtgår 

för behandlingen. De biverkningar som förekommer handlar om att närliggande organ påverkas. 

Urinträngningar förekommer i varierande grad efter strålbehandling medan det efter operation finns 

en viss risk för läckage. Tarmen kan påverkas av strålbehandling med slemmig avföring och ibland 

blödningar medan det är ovanligt att det blir någon påverkan av operation. Potensen är en tredje 

faktor, båda behandlingarna kan ge nedsatt erektionsförmåga. Den biverkan är något vanligare efter 

operation. Det är av den orsaken också viktigt att tid för eftertanke och möjlighet till second opinion 

ges inför ett behandlingsbeslut. Samsjuklighet kan och ska spela roll i valet av terapi, risken att dö i 

prostatacancer på femton års sikt är för lågriskgruppen sju procent medan det för högriskgruppen är 

35 procent. Därför kan det i vissa fall med mycken annan tung sjuklighet vara rimligare att endast 

följa sjukdomen och ge symptomlindrande behandling vid sjukdomsprogress. 

Det innebär att tid från diagnos till start av behandling inte alltid skall vara kortast möjliga för att på 

så vis ge utrymme för reflektion men när beslut om terapi har fattats så är det många gånger 

oförsvarligt långa väntetider.  

Organisation

I regionen bedrivs diagnostik av prostatacancer vid samtliga sjukhus, det finns en spridning mellan 

allmänkirurger med mer urologisk inriktning på de mindre sjukhusen och urologer på länssjukhus och 

universitetsklinik. Kurativ kirurgi utförs vid de fyra länssjukhusen med öppen retropubisk teknik. 

Robotassisterad teknik som är det vanligaste i övriga Sverige saknas. Den andra botande 

modaliteten, strålbehandling med extern teknik bedrivs vid två sjukhus, Sundsvall och Umeå. Inre 

strålbehandling med permanent placerade radioaktiva korn eller med nålar som fylls med radioaktiv 

källa under en kort stund, brachyterapi används inte i norra regionen. 



Vid utredning av prostatacancer tas biopsier från prostatan med ledning av ultraljud transrektalt, 

dessa biopsier analyseras vid de patologiska labben som finns vid läns och universitetssjukhus. 

Patologiresurs är en bristvara som påverkar ledtider till diagnos, patologer ifrån Umeå bemannar 

även Norrbotten. I Västernorrland och tidvis även i Västerbotten skickas prover till externa lab. 

Stafetter bemannar också det tjänsteutrymme som saknas. I den kartläggning som gjorts för RCC:s 

räkning om bemanningssituationen i cancervården påpekas särskilt att bristen på biomedicinska 

analytiker riskerar att vara ytterligare en flaskhals inom en relativt snar framtid då 

pensionsavgångarna inte motsvaras av de som nyutbildas. 

Ytterligare utredning kan behöva göras inför ställningstagande om behandlingsval. Prostatacancer 
har en beägenhet att metastasera till skelettet, även detta är starkt kopplat till riskkategori. Risken är 
under tre procent för den grupp av män som har en Gleasonsumma på 6 eller under och ett PSA 
under 20. I de fall det finns klinisk indikation såsom symptom ifrån skelettet kan det vara indicerat att 
utföra skelettscintigrafi men annars skall den bara göras i fall med hög risk. Skelettscintigrafi utförs 
vid Nuklearmedicinska enheter som finns vid varje länssjukhus. 

Uppföljningen efter avslutad kurativ behandling både liknar och skiljer sig åt mellan länen. 

Gemensamt är att kontaktsköterskor spelar en viktig roll, de följer upp på de provsvar som 

patienterna lämnar och lämnar svar per brev eller telefon. Vid behov bokas patienterna in på 

läkarbesök. Ibland är detta en manuell hantering med pärmar och i andra fall ingår det i 

datajournalsystemet. Efter en tid överförs patienterna till primärvården för fortsatt uppföljning men 

det finns inte tydligt skriftligt utformat när så skall ske.

Mål inför framtiden

Mål som är gemensamma nationellt

Tid mellan biopsitagning och cancerbesked  70% med svar inom 14 dagar 2013, 80% 2014

Användning av skelettscintigrafi på rätt indikation  Uppnående av målnivåer 2013

Kurativ behandling av män med lokalt avancerad/högrisk prostatacancer <75 år,  Målnivå 80% för 

regionen 2013. 

-

Mål för norra regionen

Införande av Multidisciplinära ronder, utarbetande av kriterier för vilka patienter som skall tas 

diskuteras vid rond. Kriterier utarbetas under 2012. Målet 2013 är att 80 procent av patienterna 

som omfattas av kriterierna diskuteras på multidisciplinär rond,  vid 2015 års utgång är målnivån 

90 procent.

Tydlig vårdplan till alla patienter  införande 2013 

Kartläggning av komplikationen kompression av ryggmärgen Kartläggning färdig 2013

Gemensam PAD remiss med standardiserad form på utlåtanden långsiktigt mål, genomfört 2015



Nationellt: Tid mellan biopsitagning och cancerbesked

I många patientberättelser beskrivs tiden i ovisshet mellan provtagning till diagnos som den allra 

svåraste och mest psykiskt påfrestande. Denna ledtid mäts sedan 2010 i det nationella 

prostatacancerregistret och tillförlitliga siffror på hur det ser ut i landet och regionen finns inte ännu.  

I en djupanalys av kurativa patienter behandlade på samtliga fyra sjukhus med tillgängliga 

modaliteter under hösten 2010 kan vi se att den totala handläggningstiden, det vill säga från att 

remissen skrivs på vårdcentralen till dess patienten faktiskt startar sin behandling överlag är mycket 

lång. Ibland så mycket som nio månader.  I detta ligger förstås flera moment och tiden mellan 

biopsitagning och besked till patienten varierar mellan 9- 55 dagar. 

Här kan vi också göra jämförelser med andra cancerdiagnoser, till exempel bröstcancer där medianen 

för tid från operation till PAD-besked är 20 dagar. Noteras skall att det för bröstcancer i 87 procent av 

fallen finns en diagnos inför operationen som har gått ännu snabbare att få. Målet som vi skall sträva 

mot föreslås till fjorton dagar. Det är realistiskt i förhållande till vad som är möjligt för andra 

diagnoser och sammanfaller också med vad den nationella prostatacancerföreningen har på sin 

kravlista. 

Här finns tydligt utrymme för förbättring. Hanteringen av biopsierna på patologklinikerna är mera 

komplex nuförtiden med extra färgningar som tar tid. Här kan krav ställas på snabbare hantering för 

rutinfallen. Enstaka mer svårbedömda kan behöva lite längre tid. Vid laboratoriecentrum vid NUS i 

Umeå har verksamheten satt upp egna mål, för 80 procent utav fallen skall svar finnas inom 10 

dagar. Detta gäller när det inte är ett särskilt svårt fall som behöver extra bedömning. Om detta mål 

kan nås så finns det förutsättningar att skapa förbättrade rutiner på biopserande klinik, att vid 

bedömning av inremiss för misstänkt prostatacancer boka två tider på en gång, en för provtagning, 

en för besked. Ny teknik för kallelser såsom SMS istället för brev kan också göra att flöden snabbas 

upp. 

Det viktigaste med det här målet är att minska tiden av oro hos patienten och att det kommer ett 

besked att agera utifrån. En god riskbedömning innefattar även en Gleasongradering och ligger sedan 

till grund för kompletterande utredning och behandlingsval.  Det gör att även efterföljande moment 

kan tidsplaneras bättre. Konkret vill vi att vid 2013 års utgång skall 70 procent av alla patienter ha 

fått sitt PAD besked inom 14 dagar och påföljande år skall nivån ligga på 80 procent inom 14 dagar.

Det största hindret utifrån de resursanalyser som gjorts för RCC:s räkning är bristen på patologer. 

Vilket är i full samstämmighet med den nationella utredning som Marie Beckman Suurküla har gjort 

för regeringens räkning.  För att nå detta mål kan det krävas att fler preparat skickas för analys till 

andra lab utanför regionen till en ökad kostnad. Något som skulle kunna innebära en bättre 

resursanvändning är den distansteknik och digitalisering som har börjat införas, de patologer som är i 

tjänst kan då på distans analysera preparaten och varken personal eller prover behöver färdas vilket 

tar onödig tid. 



För att närmare värdera var problemen ligger kommer det att med utgångspunkt ifrån Umeå (Stattin, 

Tomic) att göras en studie av väntetider vid prostatacancer där alla ingående del-ledtider kommer att 

kartläggas . Detta beräknas vara färdigt i oktober 2012. 

Nationellt:  Användning av skelettscintigrafi på rätt indikation

Rätt patient skall utredas med rätt undersökning. För lågriskpatienter skall som mest fem procent 

utredas med skelettscint eller magnetkameraundersökning av skelettet som är alternativ metod. 

Dessa patienter löper väldigt låg risk att ha metastaserad sjukdom. I regionen har en tydlig minskning 

skett efter de senaste nationella riktlinjerna som angav detta som icke-göra. Vi ligger ändå på en nivå 

klart över målet som inte kan sättas till noll då det kan finnas patienter i denna grupp med symptom 

som behöver utredas. 

Högriskgruppen däremot, behöver utredas då fynd av metastaser är betydligt vanligare i denna 

grupp och det kan påverka behandlingsval. Vi vill här sikta på att 90 procent av dessa patienter 

utreds med skelettscintigrafi eller motsvarande metod. Vi siktar på att under 2013 komma till dessa 

målnivåer.

Figur 3. Scintigrafier på lågriskpatienter, målnivå 5 %                   Scintigrafier på högriskpatienter, målnivå 90 %  

Det här målet bör kunna nås genom ytterligare följsamhet till de riktlinjer som finns. För utnyttjande 

av resurser blir det närmast ett nollsummespel då den ökning som krävs för att nå målet för 

högriskgruppen i stort sett motsvaras av den minskning som skall till i gruppen med lägre risk. Den 

fördyring i form av något ökat antal undersökningar kommer i sin tur att rendera mer korrekt 

utredda patienter som får en mer skräddarsyddbehandling. I en del fall kommer inte en kurativ 

behandling att ges och det besparar patienten de biverkningar som annars skulle kunna följa med 

behandlingen. Totalt sett kan vi med uppfyllande av detta mål vara kostnadsneutrala. 

Nationellt: Kurativ behandling av män <75 år med lokalt avancerad/högrisk prostatacancer 

 Denna grupp har under de senare åren i allt högre utsträckning fått en kurativ behandling. En 

internationellt mycket uppmärksammad skandinavisk studie med huvudcenter i Umeå visade att 

överlevnaden för denna grupp kunde fördubblas genom att ge en kombination av strålbehandling 

och hormonbehandling istället för som tidigare enbart hormonbehandling. Ytterligare belägg för att 



det är viktigt att behandla denna patientgrupp kommer från en studie från det nationella 

prostatacancerregistret där man tittat på denna patientgrupp och sett p dem som fått konservativ 

terapi. Det visar sig att dödligheten i prostatacancer är stor för denna grupp även om diagnosen 

kommer i 80-årsåldern eller senare vilket pekar på en underbehandling.  Målet att sikta på är 80 

procent med kurativ terapi. I riket ligger nivån idag på knappt 70 procent medan det i regionen 

närmar sig 80 procent. För Västerbotten är målet uppnått medan övriga län är på god väg. 

Figur 4. Andel högriskpatienter yngre än 75 år med kurativ behandlingsintention, målnivån är 80 % med sådan 

behandlingsintention.

För att kunna nå detta mål kan det vara av värde att diskutera dessa patienter på en multidisciplinär 

rond. För att kunna göra detta konsekvent behöver en sådan rond ha god struktur och en 

regelbundenhet. Tekniken för televideokonferens finns redan och utnyttjas till en del för dessa 

patienter men kan utnyttjas ännu mer. Under 2013 bör nivån för hela regionen komma upp till 80 

procent. Det är svårt att sätta nivå för varje enskilt län då gruppens storlek kan variera över åren och 

slumpen kan spela in hur många som är aktuella för kuration med avseende på till exempel 

komorbiditet. 

Norra regionen: Multidisciplinär rond  

Definitionen på en multidisciplinär rond är att minst två och gärna fler professioner som deltar i 

bedömningen omkring en patient och ger rekommendationer om behandling och vidare 

handläggning. Då det finns många aspekter att väga in i ett beslut är det ofta viktigt att bedöma ifrån 

flera vinklar och där kan utbredning och aggressivitet i biopsin samt svårbedömda röntgenbilder 

behöva diskuteras med respektive specialister. Av stor vikt är också att kontaktsjuksköterska kan 

delta och redan tidigt känner till respektive patient och kan hjälpa till att göra vägen igenom 

utredning smidig och också underlätta övergångarna mellan olika kliniker vilket många gånger 

påpekas som ett problem från enskilda patienter och även patientföreningar. Från 2012 registreras 

också i det nationella prostatacancerregistret om patienten diskuterats på multidisciplinär rond. 

Detta bör vara en grundsten i det övergripande målet att få en så likvärdig behandling som möjligt 

oavsett bostadsort. 



I Västernorrland finns en veckovis rond där urolog och onkolog deltar, ännu ingen radiolog eller 

patolog. Norrbotten har varannan vecka en telemedicinsk rond med onkologerna i Umeå och där 

träffas också urologer och onkologer varje vecka, ingendera ronden har ytterligare specialitet eller 

kontaktsjuksköterska med.  Jämtland saknar helt denna möjlighet i nuläget.

De specialiteter som deltar i många ronder såsom radiologi, patologi och onkologi är hårt belastade 

och för att kunna utnyttja de resurser som finns på bästa sätt pågår just nu en genomgång utav de 

ronder som finns och hur de skall utformas på bästa sätt för att fylla sitt syfte, säkra och kvalificerade 

beslut.  Under tiden den genomlysningen pågår startas inga nya ronder.  

Målet är att under 2012 få färdigt formerna och vilken typ av patienter som skall diskuteras för att 

vara färdiga att starta så snart klartecken ges. Då patientgruppen är stor är det i dagsläget inte rimligt 

att ta upp varje nydiagnosticerad patient. När patientkategorier som skall diskuteras på rond är 

fastställda skall målet initialt för 2013 vara att 80 procent av patienterna som omfattas av kriterierna 

diskuteras på multidisciplinär rond,  vid 2015 års utgång är målnivån 90 procent. 

Norra regionen: Vårdplan till alla patienter

En skriftlig plan till alla patienter för att tydligt visa vad som kommer att ske och när, är ett tydligt 

önskemål från patienter och patientföreningar.  Sveriges kommuner och landsting har ett pågående 

arbete för att ta fram modeller för vårdplaner och vi kommer att invänta deras förslag för att se hur 

det kan anpassas för prostatacancer. Några grundprototyper beräknar man att tas fram under 2012 

och under 2013 bör vi få på plats en fungerande modell för prostata att användas i norra regionen. 

Här kan vi se att det i nuläget saknas medel att mäta hur många som faktiskt får en skriftlig vårdplan. 

Dock är målet på kort sikt, (2013) är att 60 procent av patienterna får en vårdplan, på lite längre sikt 

(2015) bör målet vara att 95% av alla patienter som diagnostiseras med prostatacancer får en 

individuell vårdplan.    

Norra regionen: Kartläggning av ryggmärgskompression

Kompression av ryggmärgen på basen av skelettmetastasering till kotpelaren är en känd och allvarlig 

komplikation till prostatacancer. Ibland är det till och med debutsymptom på sjukdomen. Många 

patienter tappar helt eller delvis gångförmågan. Det leder till stort personligt lidande och det krävs 

också omfattande insatser från anhöriga och samhället för att det skall fungera i det dagliga livet för 

personen som drabbats. 

Vi avser att försöka kartlägga vilka patienter som drabbas och att om möjligt hitta de varningssignaler 

som föregår problemet. Det vi säkert vet är att varje tids fördröjning minskar chansen att återställa 

funktionen. Därefter är det ett viktigt utbildningsmoment att alla som någon gång blir inblandade i 

vården av dessa patienter skall veta hur man skall agera för att förhindra funktionsförlust.  Det här är 

ett projekt som vi ser på lite längre sikt då det först innefattar en kartläggningsfas och dessa 

uppgifter idag inte samlas in i kvalitetsregistret. Forskning på detta problem bedrivs vid institutionen 

för perioperativ vetenskap, ortopedi och en god grund finns redan på framför allt de patienter som 

opereras medan vi vet mindre om de som inte kommer till kirurgi.  Kartläggningen siktar vi på att få 

färdig under 2013 för att året därpå kunna hitta lämplig form för att föra ut kunskapen.   



Norra regionen: Enhetlig PAD remiss och standardiserade former för PAD utlåtanden

Under arbetet med att kartlägga vårdprocesserna och inventera hur det ser ut i regionen så har det 
visat sig att hur många biopsier som tas vid utredning av misstänkt prostatacancer varierar och 
även hur de benämns i remissen. Ibland kan ordningen vara från apex av prostata och upp mot 
basen och ibland det omvända.  Totalt sett så har det under årens lopp varit en tendens till ett ökat 
antal biopsier vid varje provtagningstillfälle.  Det saknas en enhetlig modell för hur det svaras ut 
från de patologiska laboratorierna. Det gäller kanske mest vid prostatektomier där 
vävnadsmängden är större.  För att kunna värdera tumörerna på bästa sätt skulle det finnas ett 
värde i att svaren blev mer lika i utformningen och att proven togs på likartat sätt.  Här behövs en 
tydligare inventering av hur det ser ut idag och utarbetande av en plan för hur det borde se ut. 
Detta kommer att vara ett mål på lite längre sikt eftersom det också kan krävas att remisser 
harmoniseras och därmed inkluderas datajournalerna i processen.




