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Rutin för provtagande enhet inom OPT, Region Stockholm  

Syfte   
Säkerställa att alla som väljer att genomgå utredning inom organiserad prostatacancertestning (OPT) 
utreds enligt nedanstående rutiner.  

Bakgrund   
I Cancerplan 2020 – 2023 ingår att i ett första steg införa OPT på försök för att sedan kunna bygga ut 
programmet till ett fullskaligt program för män mellan åldrarna 50–74 år. Cancerplan 2020 - 2023 är 
beslutad av hälso- och sjukvårdsnämnderna i Stockholm respektive på Gotland. Målet är att 
prostatacancertestning i framtiden ska utföras på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt med 
möjligheter till testning för alla män i Stockholms län och Region Gotland. Denna regionala tillämpning 
bygger på nationella rekommendationer om OPT, projektplan OPT (Dnr VKN 2020–0209) samt det 
nationella vårdprogrammet för prostatacancer.  
  

Förberedelse inför provtagning   
Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL) som är anslutet till projektet ska erbjuda tider för provtagning i 
enlighet med KUL:s öppettider Alla provtagningsenheter A-Ö - Karolinska Universitetssjukhuset. 
Deltagarna hänvisas i erbjudandebrevet till KUL:s webbsida samt till möjligheten att skanna QR-kod för 
KUL:s provtagningsenheter och öppethållandetider. KUL ansvarar för att webbsidan är uppdaterad.   

 
Provtagning   
För att delta i OPT krävs det att deltagarna har en registrerad blodprovsremiss (OPT PSA – provtagning). 
Blodprovsremissen är registrerad hos Karolinska av Kansliet för OPT, Regionalt Cancercentrum Stockholm 
Gotland.  
Det finns ett antal läkemedel som kan påverka mätresultatet för PSA. Det är därför viktigt att vid 
provtagningen ställa frågan om patienten tar de läkemedlen.  
Ansvarig provtagare ställer följande fråga till mannen i samband med provtagning:  
”Har du tagit något utav följande läkemedel: tablett Finasterid eller Dutasterid (Avodart) kontinuerligt under de tre senaste 
månaderna? Svarsalternativ: Ja, Nej, Vet ej  
Provsvaret svaras ut av KUL till OPT IT samt till TakeCare.  

 
Dokumentation och ersättning  
KUL ersätts enligt tilläggsavtal med HSF. Prov och analys faktureras på sedvanligt sätt via systemet 
FUMS.  

 
Kansli kontakt:   
För vårdpersonal: optkansli.hsf@regionstockholm.se   

För deltagare i OPT: e-post: prostatatest.hsf@regionstcokholm.se   
telefon: 08-123 134 44, telefontid vardagar kl. 10-11  

 
Medicinskt innehållsansvarig:  
Anna Lantz, spec. läkare och docent i urologi, Karolinska Universitetssjukhuset 
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