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Rutin för PSA-provtagning inom organiserad prostatacancertestning (OPT) 
för primärvårdslaboratorier och Lab-enheter i region Jämtland Härjedalen 
 
Syfte 

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

 
Bakgrund 

Beslut att införa organiserad prostatacancertestning i norra sjukvårdsregionen har tagits av 
respektive hälso- och sjukvårdsnämnd under 2022.  

Målet är att prostatacancertestning ska utföras på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt 
med möjligheter till testning för alla män i regionen. Denna regionala tillämpning bygger på 
nationella rekommendationer om OPT samt det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. 

 
Innan provtagning 
 

• Under början av 2023 kommer en testgrupp på 500 män i åldersgrupperna 50 och 56 år 
att få ett erbjudande om att delta i organiserad prostatacancertestning. 

• Efter testgruppens genomförande kommer alla övriga 50 och 56-åriga män att få 
erbjudande om att lämna PSA-prov inom ramen för OPT. Efter sommaren kommer 
även 62-åriga män att inkluderas. 

• Mannen har fått ett brev där det framgår att PSA-testet kan tas på sin hälsocentral inom 
sex veckor.  

• Brevet till mannen fungerar som underlag för upplägg av beställning provbunden i 
Cosmic. 

S-PSA kan tas på alla hälsocentraler och laboratorieenheten på sjukhuset inom regionen som är 
anslutna till Cosmic. Enheterna ska erbjuda tider som för annan provtagning via tidsbokning 
eller på drop-in. 

Deltagare ska ha med sitt erbjudandebrev och legitimation till den provtagande enheten. För 
tidsbokad provtagning sker registrering i självbetjäning alternativt i reception innan provtagning.  

Privata vårdgivare som EJ är anslutna till Cosmic ska hänvisa OPT-provtagning till närmaste 
provtagningsenhet ansluten till Cosmic. 
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Provtagning 

• För att delta i OPT krävs att deltagaren har med sitt erbjudande brev.  
• Provtagare lägger upp beställning provbunden för klinisk kemi i Cosmic och anger OPT 

prostatacancertestning som beställande enhet. 
• Beställare och svarsmottagare är Anna Kristoffersson (undersköterska) och finns 

upplagd så att primärvården kan välja henne i vallistan för beställare. 
• S-PSA tas enligt samma rutiner som övrig PSA-provtagning.  
• Kontrollera legitimation och att personnummer stämmer med erbjudandebrevet. 

Provtagaren följer enhetens rutiner för att få ut etikett för märkning och hantering av 
provrör. 

 

Skicka provrör på analys 

Hantering och transport sker enligt sedvanliga rutiner för analys av blodprover.  

 
Dokumentation och kostnader  

Ingen dokumentation i journalen krävs. Provtagningen är gratis för deltagaren. 
 

 
 
 
Mer information 

Organiserad prostatacancertestning i norra sjukvårdsregionen på cancercentrum.se. 

Blodprov PSA på 1177.se. 

Kontakt vid frågor 
Tveka inte att höra av er till kansliet om du har frågor! 
 
Telefonnummer för deltagare i OPT: 090-785 93 05 
(telefontid tisdagar och torsdagar 9–11) 
 
Telefon för vårdpersonal: 090-785 68 77 
eller 090-785 68 79  
 
Funktionsbrevlåda för vårdpersonal: 
prostatacancertestning.norr@regionvasterbotten.se 

 

https://cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prostatacancertestning/prostatacancertestning-i-norr/
https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/behandling--hjalpmedel/undersokningar-och-provtagning/provtagning-och-matningar/blodprov/blodprov-psa/

