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Diagnostik och kirurgi 
Vi diagnostiserade 2219 män med prostatacancer i Uppsala/Örebroregionen 2015, vilket är 
en ökning sedan millennieskiftet då vi diagnostiserade drygt 1500 män per år. Hela 42 
procent får diagnosen till följd av hälsoundersökning, 39 procent till följd av 
vattenkastningsproblem. I Västmanland är det nästan 60 procent av männen som får en 
cancerdiagnos till följd av ett PSA som tagits vid en hälsoundersökning. I Södermanland är 
det i stället LUTS besvär som hos majoriteten av män som föranleder utredning och leder till 
cancerdiagnos. Vid prostatabiopsier tar 73 procent mellan 10-12 stycken och när det gäller 
T1c-tumörer hos män yngre än 75 år så ligger siffran på 92 procent. Medianvärdet för PSA är 
9 ug/l vid diagnos detta var mer än dubbelt så högt år 2000. Vi finner alltså tumörerna 
tidigare idag. 
 
Andelen män med intermediärriskcancer har ökat från 15 till 30 procent sedan 
millennieskiftet trots att PSA värdet vid diagnos samtidigt sjunkit. Förklaringen är delvis att vi 
ändrat tumörgradering, tidigare lågrisk tumörer klassas nu som mellanrisk.  Glädjande nog 
har män som vid diagnos är fjärrmetasterade i stället minskat från 24 till 14 procent. 
 
Prostatacancerriskgrupperna fördelar sig så här i regionen; 
 
                                              %         Antal 
Mycket lågrisk                      7       (150) 
Lågrisk                                 17       (368)   
Intermediärrisk                  30       (650) 
Lokal högriskcancer          14       (303) 
Lokalt avancerad                 9       (183) 
Regionalt metastaserad     7       (139) 
Fjärrmetastaserad             14      (302) 
Uppgift saknas                      2        (37) 
 
 
Vi är bra på att utreda skelettet på män med högrisktumörer, 90 procent får denna 
utredning. Detta är klart bättre än riket. 
 
Generellt sätt i landet är vi dåliga på att diskutera män med högrisktumörer på 
multidisciplinär konferens (MDK). Uppsala/Örebro regionen har förbättrat sig och 76 procent 
får MDK bedömningar. Lysande stjärnor är fortsatt Södermanland och Gävleborg som i 
princip diskuterar alla! Vi är dåliga, både i riket och i regionen, på ”second opinion” hos 
onkolog inför behandlingsbeslut. Här verkar det inte spela någon roll om onkolog finns på 
sjukhuset eller ej. I regionen får i snitt 14 procent en ”second opinion”. Detta går inte ihop 
med nya patentlagen säger att alla patienter ska upplysas om rätten till en ytterligare 
bedömning.  
 
Vi gjorde 359 radikala prostatektomier 2015 och de robotassisterade dominerade över de 
öppna, som minskat till 22 procent. Laparaskopiska prostatektomier, 43 stycken, utfördes på 
Kullbergska sjukhuset och på sjukhuset i Hudiksvall. 



Antalet utförda operationer varierar mellan sju stycken i Nyköping till 127 stycken i Karlstad.  
Två sjukhus utför mer än 50 operationer per år, Karlstad och Uppsala. Andelen positiva 
marginaler för samtliga prostatektomier i regionen varierar från 24 till 54 procent med bäst 
resultat för Kullbergska sjukhuset/Mälarsjukhuset. Uppsala, Örebro, Hudiksvall och Falun har 
mer än 40 procent ofri resrand. Här finns utrymme för förbättring i vår region. 
 
Vid mycket lågrisk och lågrisk prostatacancer är nationella rekommendationerna aktiv 
monitorering. I regionen opererade vi 10/121 män med mycket låg risk. 
Vid lågrisk tumör opererade vi mellan 3-37 procent, där Västmanland och Värmland står för 
de högsta siffrorna.  SPCG-17 har startat och där kan vi randomisera lågrisk och Gleason 3+4 
tumörer till aktiv monitorering med standard uppföljning mot uppföljning med fasta triggers 
för när behandling skall ges. 
 
Vid intermediärrisk är behandlingsförhållandet 2:1 mellan operation och strålning. Vid lokal 
högrisk är förhållandet 1:3.                                    
Lokalt avancerad tumör;     Operation             28/153 (18%) 
                                                 Strålbeh                56/153 (37%) 
                                                 Hormonbeh         56/153 (37%) 
 
Värmland sticker här ut genom att operera 45 procent av sina patienter med lokalt 
avancerad tumör.  
Vid lokalt avancerad tumör ska patienten erbjudas strålbehandlas enligt SPCG-7 eller 
randomiseras i SPCG-15 studien. SPCG-15 randomiserar mellan strålbehandling och 
operation. Patienter skall inte opereras utanför studien. Här kan vi hjälpa till och bidra med 
patienter så vi får kunskap om hur vi bäst ska behandla dessa män!  
 
Antalet män som fått en namngiven kontaktsjuksköterska har ökat, 72 procent. Detta är 
viktigt för både patienterna och för oss. Vi behöver jobba med att korta väntetider för besök 
och för PAD besked. När jag läser rapporten tycker jag att det går framåt för våran region! 
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Onkologisk behandling 
 
Inrapporteringshastigheten är något som blir allt viktigare i och med tillgång till data online. 
Ska dessa bli bra måste den bättras. Alla behöver jobba på detta och särskilt Västerås och 
Uppsala. 
Vad gäller kontaktsköterskor ligger Örebro, Karlstad och Eskilstuna nu en bit över 90%. Bra 
jobbat! Här behöver särskilt Gävle bättra sig även om en liten del beror av registreringsfel på 
strålbehandlingen. 
MDK är viktigt och här ligger många över 80% men bättring behövs i Uppsala, Västerås, 
Enköping och Mora, Falun. Vad gäller Dalarna vet jag att de under året 2016 fick igång en 
MDK så siffrorna för 2017 borde bli bättre av det. 
Att fatta behandlingsbeslut hos onkolog för patienter med högriskcancer  inom 2 veckor 
efter remiss från urolog har alla utom Örebro tydliga problem att klara. Gävle har nämligen 
till viss del registrerat fel. 



Vad gäller second opinion ligger Uppsala på 39% (den gemensamma mott), Gävle på 21% 
och övriga lägre. Vad är en lagom nivå? Även om alla erbjuds tackar ju inte alla ja. 
Att metastasutreda rätt patienterna tycks vi nu ha lärt oss. Alla ligger under 10% skelettscint 
för lågriskcancer och över 83% för högriskcancer under 80år. För högrisk över 80 år ligger de 
flesta kring 50% utom Gävleborg som ligger på 78%. 
Kurativ behandling av högriskcancer hos patienter under 75 år ges till över 80% av 
patienterna utom i Bollnäs. Dock få fall där. De deltar i MDK med Gävle så det borde inte 
vara skillnad. 
Kurativ behandling av lokalt avancerade tumörer hos patienter under 80år ges till mer än 
60% (grönt i koll på läget) utom i Karlstad, Örebro och Uppsala. Operationer utanför SPCG-15 
eller lägre behandlingsintensitet? 
Vad gäller behandlingsstrategi är det tydligt att aktiv monitorering ökar. Vad gäller 
intermediärriskcancer ökar operationerna och strålbehandling minskar. Fler robotar och kö 
till strålbehandlingsavdelningar? Annan orsak? Vad gäller lokal högrisk ses en antydd 
minskning av operation och ökning av strålbehandling men det är små skillnader. Vad gäller 
lokalt avancerad cancer har operationerna ökat påtagligt och primär strålbehandling 
minskat, jag hoppas det beror på SPCG-15 men känner inte till hur inklusionen i denna studie 
ser ut i vår region. Åtminstone Uppsala deltar i studien. 
Adjuvant hormonbehandling i minst 18 månader till patienter med högriskcancer ges i mer 
än 70% (gult i koll på läget) i Örebro, Västerås och Gävle. Eskilstuna ligger på 48% och 
Uppsala på 33%. Felregistrering eller annan inställning? Vad gäller typ av hormonbehandling 
adjuvant ges fortfarande 100% GnRH i Karlstad och Uppsala ligger över 50%. 
HDR-brachyterapi används i Uppsala och Örebro, övriga ger enbart extern strålbehandling. 
Vanligaste fraktioneringen är 2-78 Gy (89% av patienterna) men här väntas förändringar 
under 2017. Troligt att övervägande kommer att ske om annan fraktionering utifrån nya 
studier. 
Strålbehandling av lymfkörtlar utifrån risk för spridning enligt nomogram, dvs inga körtlar 
påvisade, har minskat. Märks tydligast i Gävle. Ytterligare minskning är att vänta utifrån 
uppdaterade data från studier som tidigare visade positiv effekt. 
Väntetider till salvagestrål prostataloge sticker ut som långa i Eskilstuna. Strålas de på annan 
ort? 
MR som targetstöd används nu av alla utom Uppsala och Örebro. Resursbrist på 
röntgenavdelning eller annan inställning pga brachybehandling? 
Som ni ser blev detta inte en sammanhållen beskrivning och att jag kommenterar Gävle och 
Dalarnas siffror mer beror förstås på att jag där har lokal kännedom. 
Glädjande är nu att vi via ”Koll på läget” snabbare kan se hur vi ligger till. Med ”Ratten” som 
också går att använda utan inloggning i INCA blir det också snabbare åtkomst till data. Därav 
den inledande kommentaren kring inrapporteringshastighet. 
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