REGIONALA CANCERCENTRUM
Standardiserat vårdförlopp, SVF
Förkortad version för primärvården

Prostatacancer
Följande ska föranleda misstanke hos män över 40 år:
• ärftlighet enligt nationellt vårdprogram
• tilltagande skelettsmärtor
• skelettmetastaser utan känd primärtumör
• behandlingskrävande vattenkastningsbesvär hos män med förväntad överlevnad > 10 år
• observera att malignitetsmisstänkt palpationsfynd i prostatakörteln alltid innebär
välgrundad misstanke.
Vid misstanke ska följande utföras:
• riktad anamnes avseende ärftlighet, vattenkastningsbesvär och skelettsymtom
• prostatapalpation
• PSA-prov.
Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:
• PSA över gränsvärdet (se nedan)
• malignitetsmisstänkt palpationsfynd (förhårdnad i prostatakörteln)
• urolog bedömer att det finns indikation för prostatabiopsi (ej vid ombiopsi av patienter
med känd prostatacancer).
Ålder

Gränsvärden för PSA hos män med benignt palpationsfynd

< 70 år

≥ 3 µg/l

70–80 år ≥ 5 µg/l
> 80 år

≥ 7 µg/l

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning
enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.
Om undersökningen inte resulterar i välgrundad misstanke om prostatacancer ska patienten
följas, antingen vid en urologienhet eller i primärvården, se det nationella vårdprogrammet för
prostatacancer.
Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om
• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller
inte har cancer
• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på
telefon
• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.
Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om
att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.
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Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla
• anamnes, ange särskilt
symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
företagen utredning
allmäntillstånd och samsjuklighet
tidigare sjukdomar och behandlingar
läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
• uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Undersökning av män utan symtom
Symtomfria män som själva efterfrågar en prostatakontroll eller ett PSA-test ska få ta del av
Socialstyrelsens PSA-broschyr och därefter handläggas enligt nationellt vårdprogram. Om
undersökningen ger välgrundad misstanke om prostatacancer ska patienten remitteras till
utredning enligt det standardiserade vårdförloppet.
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