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6 Inledning 

Avvikelser från det nationella vårdprogrammet 

Prostatacancer är mannens vanligaste cancersjukdom. Inom Stockholms län och 
på Gotland diagnostiseras cirka 1800 män per år och 400 dör årligen av sjukdomen. Prostatacancer, liksom många 
andra cancerformer, ger ofta inga symptom i tidiga skeden. De män som söker på grund av symptom har ofta en 
långt framskriden sjukdom och kan sällan erbjudas en botande behandling. Den PSA-testning som pågår idag är 
ineffektiv, ojämlik och resurskrävande. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har därför givit Regionalt cancercentrum i 
uppdrag att starta upp ett pilot-projekt med en regional samordningsfunktion för att understödja uppbyggnaden av 
en organiserad prostatacancertestning (HS 2019–00027).   

För att minska antalet män som diagnosticeras sent i förloppet behövs således en strategi med tidig diagnostik och 
adekvat uppföljning på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt med möjligheter till testning för alla 
män i Stockholms län och på Gotland. Pilotprojektet är en förberedelse för att successivt eventuellt införa 
organiserad prostatacancer-testning för samtliga män mellan 50 och 74 års ålder i sjukvårdsregionen.   
Utredningsflödet inom organiserad prostatacancertestning är beslutat av styrgruppen för projektet och ska ske i 
enlighet med detta dokument. Skulle ny kunskap tillkomma under projekttiden ansvarar styrgruppen för eventuell 
revidering av utredningsflödet. Dokumentet beskriver arbetet för hela sjukvårdsregionen. Kompletterande bilagor 
finns och utgör rutindokument för vårdgivare. Varje bilaga är utformad till vårdgivare i Stockholm respektive 
Gotland. 

Arbetsgruppens utformning och ansvar 

Tillämpningen enligt detta dokument är framtagen av projektgruppen för pilotprojektet OPT. Gruppen har 
förankrat arbetet med berörda kompetenser inom den regionala vårdprogramgruppen och beslut tas under 
projektets gång i pilotprojektets styrgrupp. Giltighetstiden för dokumentet sammanfaller med pilotprojektets (2022 – 
2024) och under denna tid är projektgruppen ansvarig för uppdateringar och eventuella justeringar. 



  

 

KAPITEL 6.2 

Organiserad 
prostatacancertestning, OPT 

Rekommendationer 

• Regionala projekt med prostatacancertestning kan genomföras inom ramen för forsknings och 
utvecklingsprojekt (Socialstyrelsen 2018). 

• Regioner som genomför sådana projekt bör följa de rekommendationer som utarbetats av den nationella 
arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning. 

Tillägg till behandlingsrekommendationer 

Ett regionalt projekt har inletts för män i Stockholms län och på Gotland för att i organiserad form erbjuda testning 
för prostatacancer. Projektet pågår under åren 2020 – 2024 med planerat första utskick av erbjudande om test till 
män under 2022. Riktlinjerna reglerar innehållet i diagnostikkedjan för inblandade vårdaktörer samt reglerar 
förhållandet mellan OPT kansliet och vårdgivare. Riktlinjerna utgår från “Nationellt vårdprogram Prostatacancer” 
samt nationella rekommendationer för OPT. Pilotprojektet följer den ”basalgoritm” som är framtagen och återfinns 
i ”Nationella rekommendationer OPT” men på grund av resurser och organisation inom Region Stockholm finns 
vissa skillnader i hanteringen jämfört med nationella OPT rekommendationer. Vissa organisatoriska skillnader finns 
också mellan Region Stockholm och Region Gotland. Baserat på kunskap från screeningprogram samt kunskap från 
de två första pilotprojekten inom OPT i Skåne samt Västra Götalandsregionen kommer män inom detta pilotprojekt 
att få information i två steg, steg ett genom ett förbrev med information om prostatacancer och OPT och steg två 
genom erbjudandebrev om testning. Genom att skicka ut två brev förväntas kunskapen och tryggheten öka hos 
männen och därmed underlätta beslutet om att delta eller inte delta i testprogrammet. Regionen tillämpar elektronisk 
remisshantering i samband med PSA-provtagning och kan därmed också säkerställa information om 
läkemedelsbehandling av prostataförstoring (Finasterid/Dutasterid) i samband med provtagning för PSA. Vidare 
finns resurser inom MR och urologi för att erbjuds magnetkameraundersökning (MR) inklusive inritning så att 
urologer kan genomföra mjukvaruassisterad fusionsbiopsi som förstahandsval där så är lämpligt. Ett nytt kortare 
protokoll för MR undersökning är utarbetat för att använda MR resurser på optimalt sätt. 

Organisatoriska tillämpningar 

Ett kansli upprättas inom Regionalt cancercentrum som administrativt håller samman den organiserade 
prostatacancertestningen i Region Stockholm och Region Gotland. Kansliet samordnar utskick av förbrev, 
erbjudandebrev samt svarsbrev till deltagande män. Erbjudandebrev och svar hanteras med ordinarie brevpost men 
vidareutvecklingen är att ansluta till någon form av digital brevlåda, som exempelvis Kivra. Kansliet beställer, via e-
remiss, blodprovstagning, MR-undersökning samt skickar remiss till urolog. Kansliet ansvarar även för 
kvalitetsuppföljningen utifrån särskilt utvalda kvalitetsindikatorer. 

Invånare inom Stockholm Gotland med manligt personnummer födda 1972, 1973 och 1974 kommer under åren 

2022–2024 erbjudas delta i projektet. Uppskattningsvis finns det inom regionen ca 17 000 män i åldern 50 
år varav ca 40% beräknas delta i erbjudandet genom att lämna ett PSA-test. Män med diagnosticerad prostatacancer 
kommer inte att erbjudas organiserad prostatacancertestning. 

Samtliga vårdgivare ska ha kontinuerlig kontakt med OPT- kansliet och använda rutindokumenten gällande 
organiserad prostatacancertestning inklusive registrering av patienter i därtill avsedda mallar. Nedan finns kort 
beskrivning av de olika utredningsstegen. Utförliga rutiner finns publicerade på cancercentrum.se. 



  

 

Steg 1. Blodprov 

Män som väljer att delta i OPT i Stockholms län lämnar blodprov på något av Karolinska 
universitetslaboratoriets enheter. På Gotland lämnas prov vid två vårdcentraler samt på Visby lasarett. Svarsbrev till 
deltagarna genereras automatiskt och skickas per post. För en detaljerad beskrivning, se bilaga 1a och 1b. 
Åtgärder beroende på PSA-värde:  

• normalt PSA, PSA <1 ng/ml - nytt erbjudande om PSA-prov om 6 år*  

• normalt PSA, PSA 1–3 ng/ml - nytt erbjudande om PSA-prov om 2 år*  

• förhöjt PSA, PSA >3 ng/ml - erbjuds vidare utredning   
*förutsatt att organiserad prostatacancertestning förlängs efter pilotprojektet  

Steg 2. Magnetkameraundersökning (MR) av prostata  

För personer med förhöjt PSA-värde skickar kansliet remiss för MR till radiologienheter anslutna 
till projektet. Radiologienheterna ska erbjuda tid i enlighet med standardiserade vårdförlopp (SVF). Dokumentation 
av MR-utlåtande ska ske genom det digitala nationella MR-formuläret på INCA i enlighet med det nationella 
vårdprogrammet för prostatacancer. Kansliet tar emot MR-svar från de anslutna radiologienheterna och svarsbrev 
skickas till deltagarna per post. Svarsbreven innehåller information om fortsatt utredning och är anpassade efter 
utfall på MR. Undersökningen ska genomföras enligt framtaget protokoll inom ramen för OPT. För detaljerad 
beskrivning se bilaga 2a och 2b. 

Steg 3. Urologi 

Om utredningen visar förhöjd risk för prostatacancer meddelar OPT kansliet berörd utredande urologisk enhet som 
kallar till vidare utredning med palpation, ultraljud, mjukvaruassisterad fusionsbiopsi (gäller vårdgivare i Region 
Stockholm), kognitivt riktade biopsier (gäller vårdgivare i Region Gotland) och/eller systematiska biopsier av 
prostata. De urologiska enheterna ska erbjuda tid i enlighet med SVF. Dokumentation av biopsi ska ske 
genom det digitala nationella biopsi-formuläret på INCA i enlighet med det nationella vårdprogrammet för 
prostatacancer. De urologiska enheterna ansvarar för att beställa och skicka preparaten för patologisk analys. För 
detaljerad beskrivning se bilaga 3a och 3b.  

 
Bild: Åtgärder beroende på MR-fynd:  

 



  

 

Steg 4. Biopsier och patologi 

Patologienheterna ska ge svarsutlåtande inom uppsatta tidsramar i enlighet med SVF. Patologen ska 
även registrera ett strukturerat svarsutlåtande i det digitala nationella patologiformuläret på INCA i enlighet med 
det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. För detaljerad beskrivning se bilaga 4. 
 
Urologienheterna ger PAD-besked till patienten och kansliet. Om svaret visar prostatacancer övergår mannen till 
ordinarie prostatacancervård och exkluderas därmed från programmet för organiserad prostatacancertestning. För 
detaljerad beskrivning se bilaga 3a och 3b. 

Uppföljning 

Projektet kommer att följas upp på sedvanligt sätt inom ramen för Region Stockholms projektmodell ProjektiL samt 
via indikatorer genom det digitala verktyget Regional uppföljning av organiserad prostatacancertestning (ROP). 



  

 

KAPITEL 24 

Projektgruppen 

Projektgruppens sammansättning 

Projektgruppen består av projektledare, urolog, sjuksköterskor samt läkare från avdelningen för kunskapsstyrning 
inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Till projektgruppen finns även knutet olika arbetsgrupper med fokus 
på avtalsfrågor, juridik, IT-stöd, patientmedverkan samt kommunikation. 

Den regionala vårdprogramgruppens sammansättning 

Den regionala vårdprogramgruppen för prostatacancer representerar både Stockholm och Gotland och består av 
representanter för specialiteterna urologi, onkologi, radiologi och patologi. I gruppen finns också representanter för 
kontaktsjuksköterskor, kvalitetsregister och patientorganisationer. I arbetet med denna tillämpning har samarbete 
främst skett med företrädare för radiologi, urologi och patologi. 

Pilotprojektets medlemmar 

Anna Hägglund, sjuksköterska, projektmedlem, Capio St Görans sjukhus 
Anna Lantz, docent, urolog, medicinskt ansvarig OPT, Karolinska universitetssjukhuset 
Lisa Jelf Eneqvist, sjuksköterska, projektledare, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland 
Sigurd Vitols, professor, medicinskt sakkunnig, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholm 
Nina Hageman, sjuksköterska, verksamhetsutvecklare, Södersjukhuset AB (september 2021 – februari 2022). 

Den regionala vårdprogramgruppens medlemmar 

Medlemmar ur den regionala vårdprogramgruppen som varit delaktiga i framtagandet av rutindokument för 

vårdgivare:  Olof Akre, professor, urolog, Karolinska universitetssjukhuset, Stefan Carlsson, docent, urolog, 

Karolinska universitetssjukhuset, Regionalt cancercentrum RCC, Fredrik Jäderling, med. Dr., radiolog, Capio St 

Görans sjukhus, Claes Lindh, patolog, Karolinska universitetslaboratoriet, Magnus Törnblom, överläkare, urolog, 

med dr, Visby lasarett. 

Jäv och andra bindningar 

En extern bedömning har gjorts gällande inlämnade jävsdeklarationer för alla medlemmar i projektgruppen samt 
styrgruppen och inget jäv anses föreligga.  

Vårdprogrammets förankring 

Tillämpningen är framtagen av projektgruppen inom pilotprojekt ”Organiserad prostatacancertestning”. 
Dokumentet har också delats för granskning med berörda vårdgivare, RAG prostatacancer samt företrädare för 
patientförening. 

Referenser 

Nationellt vårdprogram prostatacancer, Nationella rekommendationer OPT, Projektplan OPT 
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