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Förord 

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har RCC Väst 
samordnat och projektlett ett pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning 2020–2022. 
Projektet har under tre års tid skapat, infört och utvärderat en struktur för organiserad 
prostatacancertestning som har resulterat i ett strukturerat, jämlikt, kvalitetssäkrat och effektivt 
sätt att genomföra prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen (VGR). 

 

Den här rapporten syftar till att redogöra för utvärderingen av pilotprojektet och är tänkt att ligga 
till grund för beslut om införandet av organiserad prostatacancertestning i VGR. Rapporten 
redogör för bakgrund, genomförande, utvärdering, plan och förutsättningar för utvidgning samt 
en sammanfattning. Läsaren får också ta del av hur såväl deltagare som vårdgivare har upplevt 
organiserad prostatacancertestning i VGR. 

 

Göteborg 2023-01-11  

Thomas Björk Eriksson,  

Verksamhetschef, Regionalt cancercentrum Väst.  
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KAPITEL 1 

Inledning 

2.1 Syfte och mål 

Syftet med den här rapporten är att redogöra för utvärderingen av pilotprojektet organiserad 
prostatacancertestning i VGR fram till och med september 2022. Utvärderingen är tänkt att ligga 
till grund för beslut om införande av organiserad prostatacancertestning i VGR.  

Målet med rapporten är att tydliggöra hur infrastrukturen som byggts upp inom pilotprojektet 
bidrar till en kvalitetssäkrad, effektiv och jämlik prostatacancertestning samt vad som krävs för att 
införa organiserad testning i VGR.  

2.2 Bakgrund 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige. I Västra Götaland drabbas 
årligen 1700 personer och cirka 400 dör av sjukdomen. Prostatacancer, liksom många andra 
cancerformer, ger sällan symptom i tidiga skeden. De som söker på grund av symptom på 
prostatacancer har ofta en långt framskriden sjukdom och kan sällan erbjudas en botande 
behandling.  

Det pågår en omfattande ostrukturerad prostatacancertestning i Västra Götaland. Testningen 
utgörs av så kallad PSA-testning som mäter mängden prostataspecifikt antigen i blodet. PSA-
värdet stiger vid olika sjukdomar i prostata, ett PSA-värde över en viss nivå bör utredas. 

Många testar sig på eget initiativ och utanför den åldersgrupp i vilken testning har visats kunna 
minska dödligheten i prostatacancer (50–74 år). Den grupp som är mest benägen att testa sig är 
personer mellan 60 och 80 år med lång utbildning och hög inkomst. Många av invånarna i Västra 
Götaland har inte hört talas om testning för prostatacancer. Forskningen har tydligt visat att 
testning för prostatacancer måste ske regelbundet återkommande för att den ska kunna påvisa en 
farlig cancer i tid. Få av de som testar sig känner till detta. Samtidigt är det många som testar sig 
oftare än vad som är motiverat. Den ostrukturerade prostatacancertestning som genomförs idag 
är således både ineffektiv och ojämlik. 

2.3 Pilotprojekt organiserad prostatacancertestning 

År 2018 gav Socialdepartementet de regionala cancercentrumen i uppdrag att göra 
prostatacancerdiagnostiken mer strukturerad och jämlik. Socialstyrelsen välkomnade samma år 
regionala projekt med organiserad prostatacancertestning i syfte att öka kunskaper och ge en mer 
jämlik och mer effektiv prostatacancerdiagnostik. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra 
Götalandsregionen gav våren 2019 Regionalt cancercentrum väst uppdraget att starta ett 
pilotprojekt med en regional samordningsfunktion för att understödja uppbyggandet av en 
organiserad och kvalitetssäkrad prostatacancertestning (HS 2019–00027). Västra 
Götalandsregionen (VGR) och Region Skåne var år 2020 först i landet med att starta organiserad 
prostatacancertestning. År 2022 har ytterligare 13 regioner fattat beslut om att starta projekt för 
organiserad prostatacancertestning.  
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I december 2022 publicerade EU-kommissionen nya förslag för rekommendationer av 
cancerscreening. I den tidigare versionen från 2003 inkluderas bröstcancer, livmoderhalscancer 
och kolorektalcancer. Nu breddas rekommendationerna och inkluderar även lungcancer, 
prostatacancer och magcancer. 

I de nya rekommendationerna som föreslås ska EU-länderna undersöka och utvärdera 
genomförbarheten och effektiviteten av organiserade program för prostatacancertestning (källa: 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/09/council-updates-its-
recommendation-to-screen-for-cancer/).  

I och med att VGR sedan 2020 drivit pilotprojektet organiserad prostatacancertestning ligger 
VGR i framkant vad gäller datainsamling och utvärdering av det som nu EU rekommenderar.  

2.3.1 Organiserad testning 

Organiserad prostatacancertestning ska ses som ett program där samtliga personer i den aktuella 
åldersgruppen får information om möjligheten till testning för prostatacancer med blodprovet 
PSA och om de fördelar och nackdelar detta skulle kunna innebära för dem själva. De som 
önskar testa sig erbjuds regelbunden testning och lämplig utredning vid behov enligt ett 
evidensbaserat schema. Med organiserad prostatacancertestning behöver deltagarna inte själva 
hålla reda på när de ska ta PSA-prov utan får ett brev när det är dags. Det blir inte heller upp till 
läkare på vårdcentral att ordna en regelbunden testning och att ge besked till varje enskild man 
om testresultatet. Genom att strukturera upp erbjudande och utredning förväntas 
prostatacancertestningen bli enklare både för aktuella invånare och för vårdcentraler.  

Desto fler PSA-test som tas inom den organiserade testningen, desto mer jämlik och effektiv kan 
prostatacancertestningen förmodas bli. Detta eftersom alla får erbjudande och utredning enligt 
samma utredningsgång, ostrukturerad och onödig PSA-provtagning kan undvikas och precision i 
diagnostiken garanteras.   

Enligt forskningsresultat är regelbunden prostatacancertestning av störst nytta för personer som 
börjar testa sig vid 50 års ålder. Om ingen prostatacancer upptäckts vid regelbunden testning 
mellan 50 och 74 års ålder är risken mycket liten att en prostatacancer utvecklas till en allvarlig 
sjukdom. Fortsatt testning efter 74 års ålder riskerar att orsaka överdiagnostik och minskad 
resurseffektivitet i vården.  

Socialstyrelsen har i dagsläget inte tagit något beslut om att rekommendera screening för 
prostatacancer men ser positivt på att regioner driver initiativ kring organiserad 
prostatacancertestning. Regionala projekt kommer att kunna öka kunskap om PSA-testning, lägga 
en grund för en förbättrad organisation för prostatacancertestning och leda till ökad kunskap och 
mer jämlik och effektiv diagnostik.  

Den organiserade testningen erbjuds med ett så neutralt budskap som möjligt om både för- och 
nackdelar. De som får erbjudande om organiserad testning kan själva bedöma om de anser att 
fördelarna överväger nackdelarna och om de vill delta eller inte.  

2.3.2 Pilotprojektet i VGR 

Målsättningen med pilotprojektet organiserad prostatacancertestning i VGR är att utvärdera 
förutsättningarna för en kvalitetssäkrad, effektiv och jämlik organiserad prostatacancertestning 
för samtliga personer mellan 50 och 74 års ålder i VGR som berörs av det medicinska innehållet. 
Om Socialstyrelsen i framtiden rekommenderar ett nationellt screeningprogram för 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/09/council-updates-its-recommendation-to-screen-for-cancer/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/09/council-updates-its-recommendation-to-screen-for-cancer/
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prostatacancer, kommer erfarenheterna från pilotprojektet och den uppbyggda infrastrukturen att 
vara mycket värdefulla för regionens övergång till ett formellt screeningprogram.  

I oktober 2022 beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen att förlänga 
pilotprojektet organiserad prostatacancertestning till att pågå även år 2023 (HS 2019–00027).  

Inom pilotprojektet har en organisation skapats för att samordna utredning för tidig upptäckt av 
prostatacancer genom att skicka ut information och erbjudande om regelbunden testning för 
prostatacancer. Erbjudande skickas till samtliga personer med manligt personnummer födda 
1970–1973 och folkbokförda i Västra Götaland.  

Till pilotprojektet föreslogs att 50 åringar skulle erbjudas prostatacancertestning, framför allt av 
följande anledningar: 

1. Relativt få förväntade cancerfall ger förutsättningar att skapa ett fungerande program och 
att kunna utvärdera detta utan att uppta stora vårdresurser. 

2. För att hitta behandlingskrävande prostatacancer i tid behöver regelbunden testning 
påbörjas kring 50 års ålder (äldre har oftare en obotlig cancer redan vid första test-
tillfället). 

3. Minska risken för undanträngningseffekter  

2.3.3 Utvärdering av pilotprojektet i VGR 

Denna rapport beskriver den utvärdering som har gjorts av pilotprojektet organiserad 
prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen till och med september 2022.  

Utvärderingen visar att pilotprojektet har skapat en struktur för organiserad 
prostatacancertestning som fungerar och som uppskattas av såväl invånare som vårdpersonal. 

Pilotprojektet har resulterat i ett strukturerat, jämlikt, kvalitetssäkrat och effektivt sätt att bedriva 
organiserad prostatacancertestning i VGR. Organiserad prostatacancertestning har beslutats 
fortsätta i pilotform under 2023 med målet att därefter påbörja successiv utvidgning under 7 år. 
När den organiserade prostatacancertestningen är fullt utbyggd 2030 ska alla de 250 000 personer 
mellan 50 och 74 år i VGR som berörs av det medicinska innehållet erbjudas organiserad 
prostatacancertestning. 

En organiserad prostatacancertestning innebär att fler tumörer upptäcks tidigare och fler 
personer kan genomgå botande behandling. När den organiserade prostatacancertestningen är 
fullt utbyggd förväntas omkring 800 cancrar upptäckas årligen inom programmet. Den 
oorganiserade testningen inom primärvården bör som en följd av programmet ha minimerats. 
Detta innebär att resurser i primärvården frias upp och kan användas för andra patientgrupper.   
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KAPITEL 2 

 Genomförande  

Detta kapitel beskriver den infrastruktur som byggts upp inom pilotprojektet organiserad 
prostatacancertestning och hur den skapats. Pilotprojektet har bedrivits inom ramarna för 
ordinarie vård.  

3.1 Projekt 

En projektorganisation har byggts upp med projektägare, styrgrupp, projektledning, 
arbetsgrupper och kansli, projektbudget samt tydlighet kring tidsramar. Mer detaljerad 
information om projektets genomförande finns på Regionalt cancercentrums webbplats 
Organiserad prostatacancertestning i VGR - RCC Väst (cancercentrum.se) samt i rapporten 
Tidiga erfarenhter av organiserad prostatacancertestning Tidiga erfarenhter av organiserad 
prostatacancertestning.  

I pilotprojektets uppdrag var specificerat att den organiserade testningen skulle samordnas av ett 
regionalt kansli. De personer som skulle arbeta på kansliet anlitades tidigt för att involveras och 
medskapa strukturer. Medskapandet har bidragit till djupare förståelse för vad som behövs för att 
regionalt samordna insatserna inom den organiserade testningen och därmed gett goda 
förutsättningar för att lyckas med uppgiften.  

3.2 Styrgrupp 

En styrgrupp utsågs med representation från alla berörda medicinska områden: primärvård, 
klinisk kemi, radiologi, urologi och patologi, samt från Koncernledning hälso- och sjukvård, 
Västra Götalandsregionen. Beslutande representanter från samtliga verksamheter har säkerställt 
att projektet gått framåt.  

3.3 Regionalt kansli 

Ett regionalt kansli beläget som en underenhet till Verksamhet urologi vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset upprättades år 2020 för regionövergripande samordning av den 
organiserade prostatacancertestningen. Vid kansliet arbetade i september 2022 administratör 80 
%, sjuksköterska 50 % och läkare 40 %. Kansliet ansvarar för: 

• Utskick av brev; erbjudande om prostatacancertestning, utredningsresultat, vidare 
utredning mm. 

• Utredning i enlighet med beslutad utredningsgång (algoritm)  

• Kvalitetssäkring av utredningsgången  

• Telefonrådgivning kring prostatacancertestning  

• Remittering till utredning; PSA-prov, MR och urologiutredning 

• Dialog med anslutna vårdenheter, vid behov 

• Journalföring; resultat efter PSA-testning, rådgivning deltagare, att remiss ställts för MR 
eller urologiutredning 

https://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prostatacancertestning/organiserad-prostatacancertestning-i-vgr/
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/prostatacancertestning/vast/tidiga-erfarenheter-av-organiserad-prostatacancertestning-i-vastra-gotalandsregionen-ar-2021.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/prostatacancertestning/vast/tidiga-erfarenheter-av-organiserad-prostatacancertestning-i-vastra-gotalandsregionen-ar-2021.pdf
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• Rapportering av data till regionalt vårdregister 

• Sammanställning av ekonomiskt underlag som ligger till grund för ersättning för 
genomförd diagnostik och utredningar inom den organiserade testningen 

• Förbättringsarbete kopplat till kansliarbetet  

3.4 Anslutna enheter 

Diagnostik och utredning inom den organiserade testningen har utförts av ett antal anslutna 
vårdenheter. Valet av dessa baserades på geografisk närhet till invånare och förväntade 
remissvolymer för att ge god och jämlik tillgänglighet och skapa förutsättningar för 
kvalitetssäkring. De anslutna enheterna har varit cirka 35 provtagande enheter (vårdcentraler och 
provtagningscentraler på sjukhus), ett laboratorium för PSA-analys, fem radiologimottagningar 
och sex urologimottagningar. Biopsier inom pilotprojektet har analyserats av 
urologimottagningarnas ordinarie samarbetspartner inom patologi. För mer information om 
anslutna enheter till pilotprojektet, se rapporten Tidiga erfarenhter av organiserad 
prostatacancertestning. 

Projektledaren, den medicinskt ansvarige läkaren och kansliet har tillsammans varit ansiktet utåt 
för projektet och värnat om delaktighet och engagemang hos de enheter som varit anslutna till 
den organiserade prostatacancertestningen. Att få till ett gott samarbete mellan kansli och 
anslutna enheter har ansetts avgörande för att lyckas upprätta en struktur för organiserad 
prostatacancertestning. De anslutna enheterna uttrycker att samarbetet fungerat väl och att de 
uppskattat att vara del av pilotprojektet.  

3.5 Utskick med information och erbjudande 

Alla som erbjuds organiserad prostatacancertestning inom ramarna för pilotprojektet får hem ett 
brev med information om testningen. Brevet är ingen rekommendation om deltagande utan 
beskriver på ett neutralt sätt vad testningen innebär och att det kan finnas både för- och 
nackdelar med testningen. I brevet finns också information om: att första steget för att delta i 
testningen är att lämna ett blodprov, var blodprov kan lämnas, vidare utredningssteg, 
kontaktuppgifter till kansliet för den organiserade testningen och uppmaning att kontakta kansliet 
vid eventuella frågor.   

Planen var att de första erbjudandebreven skulle skickas ut i slutet av mars 2020. På grund av 
coronapandemin fick starten senareläggas.  

• Under hösten år 2020 erbjöds 4 000 personer födda 1970 organiserad testning för 
prostatacancer. De resterade 8 000 fick erbjudande under våren 2021.  

• Alla cirka 12 000 med manligt personnummer födda 1971 fick erbjudande om 
prostatacancertestning under hösten 2021.  

• Under 2022 skickades erbjudande till de cirka 12 000 födda 1972 samt till de personer 
födda 1970 som efter två år skulle få nytt erbjudande om testning.  

• Under 2023 kommer erbjudande skickas till personer födda 1973 samt till de personer 
födda 1970 och 1971 som efter två år ska erbjudas testning på nytt.  

 

För att undvika utredning för misstanke om cancer under vinterhelgerna eller sommarsemestern 
skickades inga erbjudanden ut under månaderna december eller maj-juli. Detta både av hänsyn till 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/prostatacancertestning/vast/tidiga-erfarenheter-av-organiserad-prostatacancertestning-i-vastra-gotalandsregionen-ar-2021.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/prostatacancertestning/vast/tidiga-erfarenheter-av-organiserad-prostatacancertestning-i-vastra-gotalandsregionen-ar-2021.pdf
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deltagarna och för att styra resursefterfrågan för utredning till de delar av året då kapaciteten är 
som bäst.  

3.6 Utredningsgång 

Under pilotprojektet har personer med manligt personnummer erbjudits prostatacancertestning 
det år de fyllt 50 år (undantaget personer som enligt cancerregistret redan diagnostiserats med 
prostatacancer). Erbjudande om testning har skickats ut som fysiska brev. I erbjudandebrevet 
beskrivs för- och nackdelar med att testa sig för prostatacancer, till vilka provtagande enheter 
PSA-prov kan lämnas, hur provtagning och eventuell vidare utredning går till, samt 
kontaktuppgifter till kansliet vid eventuella frågor. Erbjudandebrevet finns i Bilaga 1.  

Utredningsgången för organiserad prostatacancertestning i VGR under pilotprojektet beskrivs 
nedan och i Figur 1.  

1. Aktuell population erbjuds testning. De som inte deltar får ett nytt erbjudande efter 2 år. 
2. De som vill delta lämnar ett blodprov (PSA-prov). PSA-värdet styr fortsatt utredning. Ett 

normalt PSA-värde generar ett automatiskt svarsbrev till deltagaren med besked om att de 

kommer att få ett nytt erbjudande om testning om 2 eller 6 år (PSA 1,0–2,9 g/l = 2 år; 

0,1–0,9 g/l = 6 år). 

3. Vid förhöjt PSA-värde (över 3 g/l) erbjuds deltagaren en magnetkameraundersökning 
(MR). Om inget fynd hittas på MR får deltagaren ett automatiserat svarsbrev och efter 2 
år ett nytt erbjudande om PSA-prov. 

4. Vid fynd på MR, samt vid påtagligt högt PSA-värde, remitteras deltagaren till urolog för 
fortsatt utredning (vävnadsprovtagning). Om prostatacancer inte påvisas återgår 
deltagaren till den organiserade testningen och får nytt erbjudande om PSA-prov efter 2 
år. Om utredningen leder till en prostatacancerdiagnos erbjuds ordinarie vård för 
prostatacancer. Om utredningen hos urolog inte leder till en prostatacancerdiagnos 
återförs deltagaren till programmet och får nytt erbjudande om PSA-prov efter 2 år.  

 

Utredningsgången följer i alla väsentliga delar det nationella vårdprogrammet. Inom den 
organiserade testningen är dock utredningsgången standardiserad istället för individualiserad. 
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Figur 1: Förenklad processkarta Organiserad prostatacancertestning 
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3.7 Deltagande och utredningskapacitet 

I pilotprojektet beräknades förväntat deltagande och behov av utredningskapacitet. 
Beräkningarna baserades på erfarenheter från studier om prostatacancerscreening (Göteborg 1 
och Göteborg 2 studien). Figur 2 nedan illustrerar förväntat utredningsbehov per 1000 
deltagande 50-åringar.  

 
Figur 2: Förväntat utredningsbehov per 1000 deltagande 50-åringar 
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Omkring hälften av de 50 åringar som erbjöds prostatacancertestning förväntades delta. Cirka 35 
% av 50 åringarna deltog under perioden 1 september 2020 till 30 september 2022. Covid-19 
pandemin tros vara en faktor bakom det lägre deltagandet.  

Bland de testade förväntades 3 % ha ett förhöjt PSA-värde; utfallet blev drygt 2 %. Detta bedöms 
vara inom normalvariationen. Alla med förhöjt PSA-värde har erbjudits vidare utredning med 
magnetkameraundersökning. 

Hälften av magnetkameraundersökningarna förväntades föranleda vidare utredning vid 
urologklinik. Utfallet blev 26 %. Av de som fick träffa urolog förväntades hälften diagnostiseras 
med prostatacancer. Till och med den 30 september 2022 hade 56 personer genomgått utredning 
hos urolog och 40 fall av prostatacancer diagnostiserats. Detta innebär att magnetkamera bättre 
än förväntat kunde identifiera vilka personer med ett måttligt högt PSA-värde som har en hög 
risk för att ha en prostatacancer. 

3.8 Samarbete med Region Skåne 

Region Skåne och VGR var först ut i landet med pilotprojekt för organiserad 
prostatacancertestning. Projektledningarna har samarbetat kring uppbyggande av administrativa 
system och utbytt erfarenheter om utredningsgång, kansliutformning, deltagande, forskning*, 
med mera.  

Ett administrativt internetbaserat kallelsesystem har byggts upp av Regionalt cancercentrum väst 
för att stötta respektive regions kanslier i sina uppdrag med att samordna organiserad 
prostatacancertestning. Kallelsesystemet är baserat på det IT-system som finns för 
tarmcancerscreening i Sverige. Kansliet för organiserad prostatacancertestning i VGR har med 
hjälp av kallelsesystemet samordnat alla utredningar och brevutskick under pilotprojektet. Samma 
system har använts av Region Skåne och erbjuds till alla regioner som påbörjar projekt med 
organiserad prostatacancertestning. VGR och Region Skåne har även samarbetat med att ta fram 
regionala vårdregister för organiserad prostatacancertestning (ROP). Läs mer om kallelsesystemet 
och ROP i avsnitt 3.2.3. 

*Max Alterbeck 1, Emil Järbur 2, Erik Thimansson 3, Jonas Wallström 4, Johan Bengtsson 5, 
Thomas Björk-Eriksson 6, Anders Bjartell 7, Ola Bratt 8, Thomas Jiborn 7, Rebecka Arnsrud 
Godtman 8 . Designing and Implementing a Population-based Organised Prostate Cancer 
Testing Programme. Eur Urol. Focus2022 Jul 7;S2405-4569(22)00135-3. doi: 
10.1016/j.euf.2022.06.008. 

3.9 Nationell samverkan 

Projektledningen i VGR har ett nära samarbete med den nationella arbetsgruppen för organiserad 
prostatacancertestning. Ordföranden för den nationella arbetsgruppen är adjungerad till 
styrgruppen för VGRs projektledning. Regionalt cancercentrum väst administrerar kallelsesystem 
och regionala register även för andra regioners projekt och har ett nationellt uppdrag att stödja 
nya projekt med organiserad prostatacancertestning. Under vintern 2022–23 planeras ett 
nationellt kvalitetsregister för organiserad prostatacancertestning vid Regionalt cancercentrum 
väst. Medarbetare i VGRs pilotprojekt samarbetar nationellt kring forskning baserad på 
organiserad prostatacancertestning. Kommunikatör och ämnesexperter i VGR har aktivt bidragit 
i det nationella arbetet kring framtagande av informationsmaterial.  
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KAPITEL 3 

 Utvärdering 

Detta kapitel beskriver hur infrastrukturen som byggts upp inom pilotprojektet utvärderats 
utifrån aspekterna jämlikhet, kvalitetssäkring och effektivitet.  

4.1 Jämlikhet 

Med jämlikhet avses här aspekter som berör möjlighet till lika deltagande i den berörda 
målgruppen. Utredningsalgoritmen för organiserad prostatacancertestning har diskuterats och 
fastställts nationellt för att säkerställa jämlikhetsaspekter både kopplat till utredning vid klinisk 
misstanke om prostatacancer och inom organiserad prostatacancertestning i olika regioner. 
Erbjudandet om deltagande i pilotprojektet i VGR har undersökts utifrån de berörda personernas 
perspektiv. Inom pilotprojektet har även utvärderats hur socioekonomiska och geografiska 
faktorer har påverkat deltagandet.  

4.1.1 Socioekonomiska aspekter 

Pilotprojektet har haft målsättningen att deltagande och följsamhet till utredning ska vara så 
jämlik som möjligt. För att särskilt utvärdera jämlikhetsaspekterna gjordes en analys av den första 
årskullen personer (födda 1970) som erbjöds testning inom pilotprojektet. Analysen påvisade 
skillnader i deltagande beroende på utbildningsnivå, inkomst, födelseland och civilstånd. Dessa 
skillnader var i samma nivå som dem som rapporterats från screening för bröstcancer. En 
struktur har tagits fram för att fortlöpande följa upp jämlikhetsaspekter i organiserad 
prostatacancertestning, så att insatser för att minimera socioekonomiska ojämlikheter sättas in 
och följas upp kontinuerligt. 

4.1.2 Kommunikation och informationsmaterial 

Ett omfattande arbete har genomförts för att formulera och utvärdera informationen i 
brevutskicken. 
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Totalt har tio olika standardbrev tagits fram 
för att skickas vid olika prov- och 
undersökningsresultat. Synpunkter på breven 
samlades in under pilotprojektets tidiga fas 
från Kunskapscentrum för jämlik vård, från 
personer som fått breven och från kansliet 
för prostatacancertestning. Breven har sedan 
dess uppdaterats ett antal gånger utifrån 
synpunkterna.   
 

Erbjudandebrevet innehåller information om 
för- och nackdelar med testning för 
prostatacancer, testningens olika steg, vilka 
provtagningsenheter som deltagare kan gå till 
för att lämna sitt blodprov, kontaktuppgifter 
till kansliet för prostatacancertestning med 
möjlighet att ställa frågor, hänvisning till 
cancercentrum.se för fördjupad information 
och information på andra språk.  
 
Brevet innehåller också en QR-kod som kan 
skannas med mobiltelefon för att snabbt och 
enkelt komma direkt till den aktuella 
webbsidan på cancercentrum.se med mer 
information.  
 

Stor vikt har lagts på att få informationen i erbjudandebrevet att upplevas som neutral inför 
ställningstagande om deltagande. En del av texten som arbetats fram används numera av alla 
regioner som startar upp organiserad testning. Se erbjudandebrevet i sin helhet i Bilaga 1.   
 

Den fördjupade informationen på cancercentrum.se översattes till fem andra språk; engelska, 
arabiska, somaliska, persiska och dari. Dessa är de språk som VGR oftast översätter till.   
 

Som komplement till erbjudandebrevet och den fördjupade informationen på cancercentrum.se 
togs två filmer om testning för prostatacancer fram: en om för- och nackdelar med testning och 
en som steg för steg beskriver hur testningen och vidare utredning går till. Filmerna finns i 
dagsläget på fem respektive nio olika språk och med syntolkning. De finns publicerade på Västra 
Götalandsregionen och Region Skånes regionala sidor på 1177.se om testning för prostatacancer 
och cancercentrum.se/vast. 

Under pilotprojektet har information om organiserad prostatacancertestning riktats till 
målgruppen män födda 1970–1972 via sponsrade inlägg på Facebook. De sponsrade inläggen har 
setts som en bra kanal för att nå ut ytterligare med informationen om att pilotprojektet 
genomförs och att personerna kan förvänta sig att få ett erbjudande om att delta. De sponsrade 
inläggen har varit möjliga att kommentera av de som fått se inlägget och de flesta är positiva till 
erbjudandet.  

Kansliet för den organiserade testningen har varit tillgängliga för frågor från deltagare och 
anhöriga fyra dagar i veckan via telefon. Till och med den 30 september 2022 har 1566 samtal 
ställts till kansliet. Det motsvarar cirka 20 samtal per vecka om man räknar med att kansliet är 
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tillgängligt 10 månader om året och varje månad innehåller 4 veckor. Rådgivningen har varit 
uppskattad. De flesta som ringer undrar var de kan lämna PSA-prov. Kansliet hjälper då till att 
guida personerna till anslutna provtagande enheter. För vårdgivare finns kansliet tillgängligt via e-
post och särskilt telefonnummer för vårdgivare.  

4.1.3 Deltagande och utredningsflöde  

Med hjälp av det regionala vårdregister som upprättats för organiserad prostatacancertestning 
(ROP) finns möjlighet att kontinuerligt följa upp deltagande, utredning och ledtider på en 
aggregerad nivå, utan att röja identitet på de som deltagit. I kartan nedan (Figur 3) redovisas hur 
stor andel som valt att delta av de som erbjudits testning, per kommun.  

 
Figur 3: Andel deltagande per kommun 

Att kartan har i princip samma färg över hela regionen visar på att deltagandet var relativt jämlikt 
oavsett deltagarnas geografiska hemvist. Arbetet med att ansluta provtagande enheter utifrån 
tillgänglighet- och kvalitetssäkringsaspekt har således fungerat. Eftersom heltidsarbetande 
personer kan ha svårt att lämna PSA-prov dagtid, övervägs utökade öppettider för provtagning 
för att ytterligare öka tillgängligheten. 
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Deltagandegraden har varit i snitt 35 % och varierat mellan 29–45 % under perioden september 
2020 till september 2022, se Figur 4 nedan.  

 

Figur 4: Deltagandegrad per månad 

Deltagandegraden följs kontinuerligt och förväntas bidra med värdefull information om behov av 
utredningskapacitet vid ett eventuellt införande av organiserad prostatacancertestning eller ett 
nationellt screeningprogram. 

Deltagande i såväl oorganiserad som organiserad PSA-provtagning ökar med ålder. Vid en 
utökning av projektet till personer upp till 74 år förväntas därför ett betydligt högre deltagande.  

Resultatet av PSA-provet i pilotprojektet förmedlades till deltagaren via brev. Breven genererades 
automatiskt från kallelsesystemet. I alla brev som skickas till deltagare i pilotprojektet finns också 
telefonnummer till kansliet vid frågor eller rådgivning. 

Utredningstiden inom pilotprojektet, från den dag då personen lämnat PSA-prov tills ett besked 
om resultat från ett eventuellt vävnadsprov lämnats, var i median 11–12 veckor. Tiden från PSA-
prov till ett besked om ett normalt resultat var för de allra flesta 3–5 dagar. Tiden skulle vara 
kortare vid leverans via elektronisk brevlåda, men eftersom inte alla medborgare har en sådan har 
postgång använts.  

Tiden för utredningen inom pilotprojektet är jämförbar med utredningstiden i regionen för 
standardiserat vårdförlopp prostatacancer. Att mäta utredningstiden är viktigt för att upptäcka 
potentiella undanträngningseffekter.  

Vad gäller tillgänglighet till magnetkameraundersökning är den mer beroende av bostadsort, 
eftersom magnetkamera endast finns i regionens större städer. Genom dialog med 
verksamhetschefer för radiologi i VGR har kapaciteten för MR prostata under pilotprojektet 
kunnat säkras och alla deltagare har erbjudits utredning utifrån samma tidsprioritering som andra 
med misstänkt prostatacancer. Samtliga personer som har rekommenderats vidare utredning med 
magnetkameraundersökning inom pilotprojektet har genomgått undersökningen. Fler 
utbudspunkter vore dock önskvärt. Radiologin vid Skaraborgs sjukhus hade inte möjlighet att 
delta i pilotprojektet och det finns inga andra aktörer som genomför MR prostata i Skaraborg. 
För deltagare inom Skaraborg har magnetkameraundersökning därför erbjudits vid Alingsås 
lasarett.  
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Utredning hos urolog har erbjudits vid alla urologimottagningar i VGR som leds i egen regi. 
Samtliga personer som rekommenderats vidare utredning hos urolog efter fynd vid 
magnetkameraundersökning har kommit till det erbjudna besöket. Antalet besök hos urolog har 
varit lägre än förväntat, dels på grund av lägre deltagande än förväntat, dels på grund av lägre 
andel påvisade misstänkta förändringar vid magnetkameraundersökning än förväntat.     

4.2 Kvalitetssäkring 

Med kvalitetssäkring avses aspekter som berör efterlevnaden av utredningsgången och kvaliteten i 
och emellan de ingående utredningsstegen.  

4.2.1 Regionala rutiner 

Utredningsgången för deltagare inom den organiserade testningen följer en särskild 
utredningsalgoritm. Algoritmen har beskrivits närmare i kapitlet ”Genomförande” i denna 
rapport. Utformningen av algoritmen bygger på det nationella vårdprogrammet för 
prostatacancer och har anpassats i samråd med den nationella arbetsgruppen för organiserad 
prostatacancertestning.  

Den organiserad prostatacancertestningen följer rekommendationerna i det nationella 
vårdprogrammet för prostatacancer med följande undantag/tillägg:  

• Information och erbjudande om att regelbundet testa sig för prostatacancer skickas per 
post till  födda 1970–1972.  

• Ett regionalt kansli håller samman den organiserade prostatacancertestningen i Västra 
Götalandsregionen.  

• Patienter utreds inom tider som för standardiserat vårdförlopp prostatacancer (SVF) men 
utredningen sker separerat under pilotprojektet.  

• Vid PI-RADS 4–5 och PSA-densitet≥0,15 så görs även systematiska biopsier vid primära 
biopsitillfället.  

• Ej individualiserad uppföljning vid benignt PAD på primära biopsier. Efter en benign 
primär biopsiomgång finns särskild algoritm.  

 

Som stöd under pilotprojektet har en regional medicinsk riktlinje arbetats fram och tre regionala 
rutiner. Dokumenten beskriver algoritmen för utredning och hur deltagare ska handläggas inom 
den organiserade testningen. Rutinerna finns tillgängliga via rccvast.se, Organiserad 
prostatacancertestning i VGR - RCC Väst (cancercentrum.se) och vänder sig till verksamheter 
och personal i vården som är del av den organiserade prostatacancertestningen. 

Utredningarna inom den organiserade testningen har genomförts i enlighet med algoritmen tack 
vare ett välfungerande kansli, ett gott samarbete med anslutna enheter och tydliga rutiner. 
Pilotprojektet har prövat algoritmen som hittills upplevs fungera väl.  

4.2.2 Kansliets arbete med kvalitetssäkring 

Kansliet ansvarar för att utredningen inom den organiserade testningen sker i enlighet med 
beslutad utredningsgång (algoritm). Detta har skett genom noggrann uppföljning av varje individs 
utredning. Kansliet har bevakat utredningsresultat och agerat om något verkat felaktigt eller 
saknats.  

https://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prostatacancertestning/organiserad-prostatacancertestning-i-vgr/
https://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prostatacancertestning/organiserad-prostatacancertestning-i-vgr/
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Endast ett fåtal fel har uppstått under utredningen och då har kansliet agerat och korrigerat dem. 
Exempel är att:  

• prover har skickats för PSA-analys till fel laboratorium  

• blodprov förolyckats 

• deltagare gått till provtagning utan sitt erbjudandebrev  

• brevutskick sänds i retur till kansliet  

• deltagare lämnat PSA-prov långt efter att erbjudandet om testning skickats ut 

• utredning inte skett i enlighet med algoritmen vid urologimottagning.  
 

Rutiner finns numera uppsatta som tydliggör hur kansliet ska agera om något av detta inträffar. 
Kansliet och projektledningen har också arbetat för att minimera risken att dessa avvikelser 
inträffar, till exempel genom extra information till berörda enheter och förtydliganden i texten i 
erbjudandebrevet.  

4.2.3 IT-kallelsesystem OPT och vårdregister ROP 

Till kansliets hjälp finns IT-kallelsesystemet OPT och det regionala vårdregistret för organiserad 
prostatacancertestning (ROP). I kallelsesystemet finns information om varje deltagares utredning. 
Kallelsesystemet är skalbart och anpassat för att kunna hantera hundratusentals deltagare. I 
kallelsesystemet förs information om deltagare, utskick, remisser, utredningsresultat med mera 
för varje person som är aktuell för erbjudande om organiserad prostatacancertestning. 
Kallelsesystemet är kansliets verktyg i vardagen.  

ROP är ett regionalt vårdregister och används för att kontinuerligt följa upp deltagande, 
utredning och ledtider på en aggregerad nivå. Det ger värdefulla insikter som underlättar i både 
vårdplanering och utvärdering av utredningsalgoritmen. ROP är framtaget på INCA-
plattformen* i ett samarbete mellan Region Skåne och VGR. De variabler som ingår i 
uppföljningen i ROP har Region Skåne och VGR kommit överens om och är gemensamma i 
bådas regionala vårdregister. Region Skåne och VGR kan inte tekniskt se varandras data i ROP, 
av juridiska skäl. Däremot kan statistik tas fram av respektive region från ROP och jämföras.  

Uppföljningsvariablerna som finns i ROP är i grunden valda utifrån ett utkast med variabler som 
diskuterats för ett framtida nationellt kvalitetsregister för organiserad prostatacancertestning. 
Nationella kvalitetsregister finns för att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och 
sjukvårdens resultat och kvalitet. Ett nationellt kvalitetsregister för organiserad 
prostatacancertestning skulle kunna bidra med värdefulla insikter kring resultat och kvalitet för 
alla delar inom organiserad prostatacancertestning. Något som också skulle kunna utgöra ett 
betydelsefullt underlag för dialoger i Europa och Sverige om eventuell framtida 
prostatacancerscreening.   

* INCA står för informationsnätverk för cancervården och är en nationell IT-plattform för 
hantering av register kring cancerpatienter avseende vård och forskning.  

4.2.4 Nätverk radiologi 

Under pilotprojektet har ett nätverk för radiologer upprättats. Nätverket kunde upprättas då det 
fanns ett intresse bland radiologer att lära mer om granskning av MR-prostata. Radiologerna har 
under pilotprojektet kontinuerligt delat erfarenheter och byggt kunskap om bildgranskning av 
prostata. Flera regionala utbildningstillfällen för involverade radiologer har arrangerats. Detta 
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engagemang har gynnat kvalitetssäkring och jämlik vård. Undersökningar har kvalitetssäkrats 
genom dubbelgranskning och dialoger kring tolkningar har förts.  

Radiologerna i nätverket har svarat ut undersökningarna inom den organiserade testningen på 
särskilda MR-mallar för prostata på INCA. Med hjälp av mallarna skapas tydliga översiktsbilder 
över fynd och dessa bilder kan ses och användas genom hela patientens utredning. När 
patientens utredning är klar kan radiologerna gå tillbaka och se vad urolog och patolog kommit 
fram till utifrån radiologernas fynd. Återkopplingen via INCA har varit ett uppskattat inslag som 
bidragit till kunskapsåterföring och lärande.  

4.2.5 Laboratorium för PSA-analys 

I pilotprojektet har ett laboratorium analyserat alla PSA-prov. Ett nära samarbete har underlättat 
kvalitetssäkring och direkta förbättringar vad gäller stegen i utredningen då proverna skickas från 
provtagande enhet till laboratoriet, analys sker och resultat svaras ut. Laboratoriet har haft en 
elektronisk koppling mot IT-kallelsesystemet på kansliet. Den elektroniska kopplingen har 
möjliggjort direkt överföring av analyssvar till kallelsesystemet vilket kortat ledtiderna och den har 
också undanröjt risker som annars kan uppstå vid manuell hantering av svar.  

Att ett enda laboratorium analyserat alla PSA-prover har inneburit att en del provtagande enheter 
har behövt upprätta en särskild rutin för att skicka proverna till just det laboratoriet. 
Transportservice, inom Västra Götalandsregionens Regionservice, har transporterat alla prover 
och det har fungerat felfritt.  

4.3 Effektivitet 

Med effektivitet avses aspekter som berör resultatet av den organiserade testningen så som 
kostnadseffektivitet och resursutnyttjande.  

4.3.1 Ekonomi 

Den totala kostnaden för organiserad prostatacancertestning i ett fullt utbyggt program i 
stabiliserat läge beräknas till cirka 42 miljoner kronor per år. Detta baserat på beräkningar som 
tagits fram under pilotprojektet utifrån förväntad befolkningsmängd i VGR, kostnader för 
provtagning, diagnostik, utredning, kansli, IT, brevutskick och med antaganden om att 
deltagandegrad ökar med ålder, att PSA-värde ökar med ålder, baserat på senaste PSA-värdet är 
det mer eller mindre sannolikt att utredningen nästa gång visar på förhöjt PSA-värde och leder till 
vidare utredning.     

Redan idag finns kostnader i samband med utredning vid misstanke om prostatacancertestning när 
det gäller provtagning, PSA-analys, magnetkameraundersökning (MR) och urologbesök. Organiserad 
prostatacancertestning förväntas vara cirka 2 miljoner kronor dyrare per år vid ett fullt utbyggt 
program i stabiliserat läge jämfört med dagens oorganiserade testning.  

4.3.2 PSA-provtagning inom organiserad testning 

Bäst effekt fås av en organiserad testning om inga PSA-prov tas utanför den organiserade 
prostatacancertestningen. Alla som vill testa sig för prostatacancer (utan klinisk misstanke om 
prostatacancer) mellan 50–74 år bör hänvisas till den organiserade testningen på sikt. All 
provtagning inom den organiserade testningen bör beställas av kansliet för organiserad 
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prostatacancertestning för att säkra utredningsgången och ansvaret att följa upp och svara ut 
resultatet av provtagningen.  

PSA-prov bör inte tas mellan rekommenderade intervall för personer (utan klinisk misstanke om 
prostatacancer) som deltar i den organiserade testningen. För att organiserad 
prostatacancertestning ska vara effektiv ska PSA-prov tas med intervall i enlighet med 
utredningsalgoritmen.  

Cirka 37 000 PSA-provtagningar per år förväntas inom organiserad prostatacancertestning vid ett 
fullt utbyggt program.  

4.3.3 Magnetkameraundersökning inom organiserad testning 

Cirka 6 700 MR förväntas per år inom organiserad prostatacancertestning vid ett fullt utbyggt 
program. Det totala behovet av MR prostata i VGR förväntas vid fullt utbyggt program till cirka 
8 800 undersökningar per år. Detta med antagande om att cirka 70 % av det som idag genomförs 
inom ramarna för standardiserat vårdförlopp prostatacancer kommer övergå till att upptäckas 
inom den organiserade prostatacancertestningen.  

4.3.4 Urologiutredning och vävnadsprovtagning  

Cirka 1 100 urologiutredningar förväntas per år inom organiserad prostatacancertestning i VGR 
vid ett fullt utbyggt program. Det är färre utredningar än vad som genomförs idag med 
oorganiserad testning och där alla ännu inte erbjuds MR före urologiutredning.  

4.3.5 Cancerdetektion 

En organiserad prostatacancertestning kommer innebära att fler tumörer upptäcks tidigare och 
fler personer kan genomgå botande behandling. Vid ett fullt utbyggt program för organiserad 
prostatacancertestning i VGR beräknas cirka 800 cancerfall upptäckas per år inom programmet. I 
de allra flesta fall förväntas dessa ha upptäckts i ett så tidigt skede att botande behandling kan 
förhindra senare sjuklighet och död i prostatacancer. Detta innebär ett minskat behov av 
läkemedelsbehandling av avancerad prostatacancer, vilket sannolikt kommer leda till en 
resursbesparing. 

4.4 Vårdgivare och deltagare positiva 

Berörda verksamheter (vårdgivare) som deltagit i olika skeden i pilotprojektet är positivt inställda 
till att införa organiserad prostatacancertestning. Detta är utifrån förändringsledningsperspektiv 
en viktig förutsättning för att lyckas. De vårdgivare som deltagit i pilotprojektet har fått 
information löpande och uppmuntrats att återkoppla med synpunkter och förbättringsförslag. Ett 
gemensamt förtroende för varandra har skapats under pilotprojektet och regionala rutiner och 
medicinska riktlinjer har förtydligat förväntningarna vad gäller bland annat utredning och 
ersättning.  

I princip alla potentiella deltagare som kansliet för den organiserade prostatacancertestningen 
varit i kontakt med har varit positiva till att få erbjudande om testning som under pilotprojektet. 
En enkät som skickades till 600 av de personer som erbjudits att delta i pilotprojektet visade att 
nästan alla var mycket positiva (85 %) eller positiva (13 %) till projektet. Endast en person 
svarade att han inte var det. 



REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

20 

KAPITEL 4 

Plan och förutsättningar 
för utvidgning  

Utvärderingen av pilotprojektet har visat att prostatacancertestning kan genomföras 
kvalitetssäkrat, effektivt och jämlikt i hela VGR. Ett fortsatt arbete krävs för att utvidga den 
organiserade testningen till att erbjuda deltagande för de cirka 250 000 personer mellan 50 och 74 
år i VGR som berörs av det medicinska innehållet. I detta kapitel beskrivs en föreslagen plan för 
stegvis utvidgning samt ett antal förutsättningar som behöver säkras för att en utvidgning ska 
kunna genomföras.  

5.1 Plan för utvidgning 

Som ett nästa steg efter pilotprojektet föreslås en stegvis utvidgning till fullskaligt program för 
organiserad prostatacancertestning i VGR.  

5.1.1 Stegvis utvidgning 

Vid ett beslut om införande av organiserad prostatacancertestning i VGR bör den organiserade 
testningen stegvis utökas så att alla aktuella personer mellan 50 och 74 år i Västra 
Götalandsregionen omfattas. Genom en stegvis utvidgning sprids behovet av utredningsresurser 
ut över tid samtidigt som hela målgruppen kan inkluderas relativt snabbt. Nyttan med 
organiserad testning är som störst för dem som börjar testa sig i 50-årsåldern. För äldre personer 
är risken för överdiagnostik av kliniskt betydelselös prostatacancer betydande.  

Den stegvisa utvidgningen av organiserad prostatacancertestning föreslås pågå mellan år 2024 
och år 2029 och varje år erbjuda nya årskullar till programmet det år då de fyller 50, 56, 62 
respektive 68 år. År 2023 föreslås bli ett förberedande år för att säkerställa förutsättningar för att 
utvidga den organiserade prostatacancertestningen från år 2024. Under 2023 bör endast årskullen 
född 1973 läggas till, så att verksamheten som byggts upp under pilotprojektet kan fortsätta 
oförändrat (se Figur 5 och 6 nedan).  

Med tiden bör alla personer i den aktuella åldersgruppen som vill PSA-testa sig hänvisas till att 
delta i den organiserade testningen. Personer med symptom på prostatacancer ska dock hänvisas 
till utredning enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF) för prostatacancer.   
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Figur 5: Förslag på utskick av första erbjudande per ålder, startår och årskull 

 

 

Figur 6: Förslag på utskick per år och årskull 
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5.1.2 Finansiering 

Den totala direkta kostnaden för den organiserade prostatacancertestningen beräknas öka 
successivt från 7 miljoner kronor 2023 till 49 miljoner kronor 2030 för att sedan sjunka och 
stabiliseras kring 42 miljoner kronor per år kring 2044. Eftersom PSA-provtagning, PSA-analyser, 
magnetkameraundersökningar (MR) och urologbesök för utredning enligt SVF kommer att 
minska under införandet av organiserad testning blir nettoökningen av kostnader betydligt lägre. 
Den beräknas bli 4 miljoner kronor år 2023 och därefter öka till 14 miljoner kronor år 2030 för 
att därefter minska och stabiliseras kring 2 miljoner kronor per år. 

Kostnaden omfattar för brevutskick, diagnostik, kansli, kommunikationsinsatser, kallelsesystem 
och samordning. Beräkningen utgår från antagandet att 70 procent av de utredningar som nu 
utförs inom ramarna för SVF prostatacancer i regionen övergår till att genomföras inom den 
organiserade testningen. Patientavgift för prostatacancertestning bör tas ut enligt gällande 
patientavgiftsregelverk i VGR och är inräknad i den tillkommande nettokostnaden nedan, Tabell 
1. 

Tabell 1: Estimerad årlig kostnad organiserad prostatacancertestning 

 

Eventuella kostnader för att säkra PSA-provtagning samt MR-undersökningar är inte inkluderade 
i ovanstående finansieringsbehov. 

5.2 Förutsättningar för utvidgning 

För att realisera införande av organiserad prostatacancertestning enligt ovan föreslagna plan krävs 
att nedan beskrivna förutsättningar för utvidgning säkerställs.   

5.2.1 PSA-provtagning vid alla vårdcentraler 

För att organiserad prostatacancertestning ska kunna erbjudas alla berörda mellan 50–74 år 
behöver kapaciteten för PSA-provtagning säkras. Det kommer att behövas fler 
provtagningsenheter än i pilotprojektet för att säkra tillgängligheten för deltagare i alla delar av 
regionen. Det är lämpligt att PSA-provtagning för organiserad prostatacancertestning erbjuds vid 
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regionens samtliga avtalade vårdcentraler. Detta skulle innebära att deltagarna kan gå till sin 
ordinarie vårdcentral och lämna sitt prov och inte behöver leta upp en annan provtagande enhet.  

5.2.2 Elektronisk registrering vid provtagning 

Under pilotprojektet har deltagarna behövt ta med brevet med erbjudande om testning till 
provtagningen. Brevet har använts som intyg på att PSA-prov ska lämnas inom ramarna för den 
organiserade testningen. Vid en utökning behövs en elektronisk lösning som ersätter brevets 
funktion som intyg för provtagning. Den elektroniska lösningen bör utformas så att information 
delas med kansliet om vilken deltagare som provtagit sig och när. Detta både för att säkra 
processen och för tilldelning av ersättning.  

5.2.3 Säkra kapacitet för PSA-analys 

I pilotprojektet har ett laboratorium analyserat alla PSA-prov. Vid utökad testning ökar behovet 
av analyser och det kan därför bli aktuellt att ansluta fler laboratorier för att säkra kapaciteten. 
Fler anslutna laboratorier skulle även underlätta då fler provtagande enheter skulle kunna 
använda sin ordinarie laboratoriepartner för analys.  

Vid nyanslutning av fler laboratorier behöver en elektronisk koppling mellan laboratoriet och 
kallelsesystemet för organiserad prostatacancertestning upprättas, så att provsvar kan överföras 
direkt och utan den risk för fel som manuell hantering medför.  

5.2.4 Säkra kapacitet för magnetkameraundersökning 

Vid ett införande av organiserad prostatacancertestning kommer behovet av 
magnetkameraundersökningar att öka. Behovet väntas vara störst år 2028 med upp till 8 500 
undersökningar inom organiserad prostatacancertestning. Detta antal baseras på att personer med 
ett högt PSA-värde undersöks med magnetkamera vartannat år, men tidsintervallet kommer 
sannolikt att förlängas till 4 år för en stor andel av de aktuella deltagarna. Ett särskilt arbete har 
initierats med fokus på att säkra resurser för att erbjuda dessa undersökningar, både utifrån 
kapacitet- och tillgänglighetsperspektiv.     

5.2.5 Behåll och utöka det regionala kansliet 

Kansliet är navet i den organiserade testningen. Det samverkar med ett stort antal vårdgivare och 
besvarar frågor från många deltagare. Kansliets uppdrag bör förbli regionalt och organisatoriskt 
fortsätta att höra till Verksamhet urologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Bemanningen på 
kansliet behöver utökas från år 2024 till 1,0 administratör, 1,0 sjuksköterska och 0,60 procent 
läkare för att klara av utvidgningen.  

5.2.6 Automatisk journalföring av PSA-svar 

Idag journalförs PSA-svar manuellt av det regionala kansliet för organiserad 
prostatacancertestning. Vid en fullt utbyggd organiserad testning behöver cirka 40 000 PSA-
provsvar dokumenteras, vilket förutsätter automatisk överföring av PSA-svar från 
kallelsesystemet till journalsystemet. Ett särskilt arbete föreslås för att säkra den elektroniska 
kopplingen. Region Skåne har en digital lösning som VGR skulle kunna utgå ifrån i väntan på en 
långsiktig lösning via framtidens vårdinformationsmiljö. 
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5.2.7 Långsiktig finansiering 

Långsiktig finansiering av implementeringen av ett fullskaligt program för organiserad 
prostatacancertestning behöver säkras. Vid införande av tarmcancerscreening i VGR säkrades 
den långsiktiga finansieringen av Regionstyrelsen i VGR.  

5.2.8 Kommunikation och förankring 

För ett lyckat införande av organiserad prostatacancertestning i VGR krävs att alla berörda 
informeras om de förändringar som införandet kommer innebära. Informationen kan vara delvis 
generell men behöver också anpassas för olika målgrupper.  

Kommunikation behövs vad gäller vad organiserad prostatacancertestning är, varför det införs 
och vad det får för påverkan på ordinarie rutiner. Exempel på viktiga punkter: 

• Ett regionalt kansli samordnar den organiserade testningen. De ansvarar för information, 
rådgivning, erbjudande, att svara ut resultat från utredning, att säkerställa gången för 
utredning samt uppföljning.  

• PSA-prov bör ej tas mellan rekommenderade provtagningsintervall för de personer som 
deltar i den organiserade testningen om det inte finns klinisk misstanke om 
prostatacancer 

• Detaljerad information om handläggningen inom den organiserade testningen samt 
ersättning 

• Personer mellan 50–74 år utan klinisk misstanke om prostatacancer som önskar ta PSA-
prov bör på sikt hänvisas till den organiserade testningen 
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Sammanfattning 

Pilotprojektet har skapat, infört och utvärderat en struktur för organiserad 
prostatacancertestning. Den har visat sig fungera väl och uppskattas av såväl invånare som 
vårdpersonal. 

Pilotprojektet har resulterat i ett strukturerat, jämlikt, kvalitetssäkrat och effektivt sätt att bedriva 
organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen (VGR). Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har beslutat att förlänga pilotprojektet organiserad 
prostatacancertestning till att pågå även år 2023 (HS 2019–00027). En fullt utbyggd organiserad 
prostatacancertestning bör 2030 kunna omfatta alla de 250 000 personer mellan 50 och 74 år i 
VGR som berörs av det medicinska innehållet och själva önskar delta. 

Den totala direkta kostnaden för den organiserade prostatacancertestningen beräknas öka 
successivt från 7 miljoner kronor 2023 till 49 miljoner kronor 2030 för att sedan sjunka under en 
tioårsperiod och stabiliseras kring 42 miljoner kronor per år kring 2044. Eftersom annan 
prostatacancerdiagnostik kommer att minska blir nettokostnaden betydligt lägre. Den beräknas 
öka från 4 miljoner kronor år 2023 och till 14 miljoner kronor år 2030 för att i därefter minska 
och stabiliseras kring 2 miljoner kronor per år.  

En organiserad testning kommer innebära att prostatacancer upptäcks tidigare så att fler personer 
kan genomgå botande behandling. Cirka 800 cancerfall per år förväntas upptäckas inom den 
organiserade testningen vid fullt utbyggt program. 

Inom några få år förväntas Socialstyrelsen påbörja en utredning om ett nationellt 
screeningprogram för prostatacancer. Vid en eventuell rekommendation om nationellt 
screeningprogram för prostatacancer står VGR väl förberedd genom den struktur och de 
erfarenheter som byggts upp. Sedan starten av pilotprojektet organiserad prostatacancertestning i 
VGR har ytterligare 13 regioner beslutat att starta pilotprojekt i syfte att införa organiserad 
prostatacancertestning. 

I de nya rekommendationerna om cancerscreening som EU tog i december 2022 
(https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/09/council-updates-its-
recommendation-to-screen-for-cancer/) där medlemsländerna föreslås undersöka och utvärdera 
genomförbarheten och effektiviteten av organiserade program för prostatacancertestning ligger 
VGR i framkant tack vare den organiserade prostatacancertestningen då projektet samlar in data 
och kontinuerligt utvärderar projektet, vilket är precis det som EU nu rekommenderar.  

 

  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/09/council-updates-its-recommendation-to-screen-for-cancer/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/09/council-updates-its-recommendation-to-screen-for-cancer/
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BILAGA 1 

Erbjudandebrev  
Denna version av erbjudandebrev är den som skickades ut i september 2022.  
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Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland.  
Vi arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård genom samverkan och lärande.  

www.cancercentrum.se/vast 
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