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1. INTRODUKTION
1.1

Förändringar jämfört med tidigare version

Detta standardiserade vårdförlopp togs fram som en av fem pilotdiagnoser under
2014. Under 2015 har ytterligare 13 standardiserade vårdförlopp tagits fram. I dessa
har dokumentens struktur och gemensamma innehåll uppdaterats. Dessa
förändringar kommer att införas även i detta vårdförlopp när en större revision
genomförs. Denna revision kommer att ske när vårdförloppet har kunnat utvärderas.
I denna mindre revision har följande ändringar införts:
1.2 Förtydligande av hur män som tar PSA-prov utan att ha symtom ska handläggas
1.3 Små justeringar av beskrivningen av sjukdomen.
2.1 Allmänna cancersymtom borttagna från symtom som ska väcka misstanke.
patienter med dessa symtom hänvisas till det nya standardiserade vårdförloppet
för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer.
2.1 Förtydligande av vad som ska tolkas som långvarig hematospermi
2.1 Tillägg om hur vattenkastningsbesvär av lägre grad ska handläggas
2.1 Förtydligande av att malignitetsmisstänkt palpationsfynd är grund för
välgrundad misstanke, inte misstanke
2.3 Förtydligande av hur PSA ska tolkas för män utan symtom och att urolog kan
starta ett vårdförlopp efter remiss från primärvården även när PSA är under
åtgärdsgränsen.
2.4 Förtydligande av att PSA > 10 µg/l ger välgrundad misstankte även för män
utan symtom
2.4 Rättelse: ”50–70 år” ändrat till ”< 70 år”
3.1 Bilddiagnostiska metoder uppdaterade enligt aktuellt nationellt vårdprogram
3.3 Ändrad skrivning om hur behandlingsbeslutet ska ske för patienter med låg- och
mellanriskcancer.
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1.2

Arbetsgruppen uppdaterad

Inledning

Syftet med standardiserade vårdförlopp är att cancerpatienter ska uppleva en
välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård utan onödig väntetid oavsett var
i landet patienten söker vård. Det innebär att samtliga steg i processen och samtliga
ledtider är beräknade utifrån vad som är värdeskapande tid ur patientens perspektiv,
alltså hur många dagar som krävs för att genomföra optimal handläggning och
medicinsk behandling, men utan hänsyn till nuvarande organisation och arbetssätt.
Vid implementering ansvarar respektive landsting för att skapa organisation och
resurser som möjliggör genomförande.
Misstanke och välgrundad misstanke kan uppstå i såväl primärvård som specialiserad
vård, på patientens initiativ eller i samband med behandling för en annan diagnos.
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Oavsett var den välgrundade misstanken uppstår ska patienten remitteras enligt det
standardiserade vårdförloppet.

1.3

Om prostatacancer

Det standardiserade vårdförloppet gäller prostatacancer, C61.9.
Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och den vanligaste
cancerrelaterade dödsorsaken bland män. Omkring 90 000 svenska män lever med
diagnosen. Varje år diagnostiseras cirka 9 000 män i Sverige med prostatacancer och
cirka 2 400 dör av sjukdomen. Förekomsten ökar kraftigt med stigande ålder. Mer än
var femte svensk man som når 80 års ålder får diagnosen, medan sjukdomen är
sällsynt före 50 års ålder. De flesta män som får diagnosen prostatacancer har inga
symtom av cancern; de har fått sin diagnos på grund av ett förhöjt PSA-värde. PSA
är ett blodprov som visar förhöjda värden vid alla prostatasjukdomar, inte bara
cancer. PSA-provet har i dessa fall tagits i samband med utredning för symtom
orsakade av en godartad prostataförstoring eller hos män utan symtom som lämnat
ett PSA-prov som ”hälsokontroll”. En mindre andel diagnostiseras hos män med
vattenkastningsbesvär, skelettsmärtor eller andra symtom orsakade av cancern.
Det pågår inte någon organiserad screening för prostatacancer i Sverige. Trots detta
har över hälften av de svenska männen över 50 års ålder tagit ett eller flera PSA-prov.
Socialstyrelsen rekommenderar därför att landstingen utvärderar modeller för
systematisk information om PSA-prov för män mellan 50 och 70 års ålder, med
efterföljande organiserad testning för de män som önskar regelbundna prov.
Eftersom denna verksamhet endast är på planeringsstadiet omfattas den inte av det
standardiserade vårdförloppet. Det innebär att män som tar PSA-prov på eget
initiativ och har ett lätt eller måttligt förhöjt PSA-värde inte inkluderas i det
standardiserade vårdförloppet, utan remitteras till en urologienhet enligt ordinarie
rutiner. Om misstanken om prostatacancer kvarstår vid besöket på
urologmottagningen ska urologen inkludera honom i standardiserat vårdförlopp.
En mycket stor andel av den prostatacancer som diagnostiseras efter PSA-testning är
så kallad lågrisk eller mellanrisk, med god prognos på många års sikt även utan
behandling. Många män med lågrisk- eller mellanriskprostatacancer ska inte
behandlas, utan bara följas upp. Det finns vanligen flera olika behandlingar att välja
mellan: operation, yttre strålbehandling eller inre strålbehandling. Det är från
medicinsk synvinkel ingen brådska med behandlingsbeslutet. Utredning för
stadieindelning är sällan motiverad. För vissa män är en lång tid för
behandlingsdiskussioner värdeskapande. Vi har därför valt att inte mäta tiden mellan
diagnos och behandling av lågrisk- och mellanriskcancer.
Högriskprostatacancer medför däremot en betydande dödlighet inom 5–10 år från
diagnos. Många patienter har spridd sjukdom redan vid diagnos, vilket ställer krav på
bilddiagnostik för stadieutredning. De flesta som inte har spridd sjukdom kan
behandlas med antingen operation, strålbehandling eller hormonell behandling. Detta
ställer höga krav på multidisciplinärt omhändertagande. Handläggningen ska därför
diskuteras vid en multidisciplinär terapikonferens (MDK). Många av dessa män
behöver diskutera sin behandling med både en urologisk kirurg och en onkolog.
Prostatacancer med konstaterad spridning behandlas medicinskt med hormonellt
verkande läkemedel eller kirurgisk kastration.
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1.4

Nationellt vårdprogram för prostatacancer

Det standardiserade vårdförloppet för prostatacancer gäller för vuxna patienter. Det
bygger på det nationella vårdprogrammet för prostatacancer som fastställdes av
Regionala cancercentrum i samverkan i april 2014. I vårdprogrammet finns
beskrivningar och rekommendationer för vårdförloppets delprocesser samt
hänvisningar till vetenskapligt underlag.
Det standardiserade vårdförloppet utarbetades i samband med revideringen till 2015
års version av vårdprogrammet. De enda förändringar av vårdprogrammet av
betydelse för vårdförloppet är att graden av de vattenkastningsbesvär som ska
föranleda PSA-prov specificerades och att krav på utredning av regionala lymfkörtlar
vid högriskcancer infördes. Det finns i övrigt inte någon konflikt mellan innehållet i
2014 års vårdprogram och det standardiserade vårdförloppet.

1.5

Koordinatorsfunktion

Syftet med koordinatorsfunktionen är att säkra kontinuitet i vårdförloppet och
undvika onödig väntetid. Hur funktionen ska bemannas och organiseras beslutas och
utvecklas lokalt, anpassat till de lokala förhållandena. Koordinatorsfunktionen
behöver inte bemannas av samma person under hela förloppet.
Det ska finnas förbokade tider för undersökningar och behandlingar som
koordinatorsfunktionen använder för att boka in patienten i hela vårdförloppet.

1.6

Samarbete över landstingsgränser

För att vården ska vara sammanhållen och utan onödiga väntetider för patienten
kommer införandet av standardiserade vårdförlopp att ställa stora krav på samarbete
mellan landsting. Vid införandet bör tidigt identifieras de delar av vårdförloppet som
kräver samverkan med andra landsting. Angående kvalitetskrav och behov av
kringresurser, se aktuellt vårdprogram under rubriken underlag till nivåstrukturering.

1.7

Multidisciplinär konferens (MDK)

Följande personalkategorier ska medverka vid MDK:
• urolog som utför radikal prostatektomi
• onkolog med inriktning mot urologiska cancersjukdomar
• kontaktsjuksköterska
• radiolog (om relevant bildmaterial finns att demonstrera)
• uropatolog (om relevanta preparat finns att demonstrera)
• övriga specialister och personalkategorier vid behov
• koordinatorsfunktion.
MDK ska diskutera patienten inför behandlingsbeslut vid följande tillfällen:
• vid högriskprostatacancer utan känd fjärrmetastasering hos män med
förväntad kvarvarande livstid över 5 år utan cancern
• vid andra särskilt komplicerande sjukdomar eller tillstånd som kan påverka
handläggningen av prostatacancern
• om patienten själv önskar att handläggningen diskuteras på MDK.
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1.8

Flödesschema för vårdförloppet
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2. INGÅNG TILL STANDARDISERAT
VÅRDFÖRLOPP
2.1

Symtom som ska föranleda misstanke

Hos män över 40 år ska följande symtom och fynd föranleda misstanke om
prostatacancer:
• tilltagande skelettsmärtor
• skelettmetastaser utan känd primärtumör
• långvarig hematospermi (fler än 3 episoder under mer än 1 månad, mannen
bör även utredas för infektion)
• vattenkastningsbesvär (IPSS ≥ 20 eller kateterbehov) som har ökat påtagligt
under det senaste året.
• observera att malignitetsmisstänkt palpationsfynd i prostatakörteln alltid
innebär välgrundad misstanke, se 2.4.
Även vid mindre uttalade vattenkastningsbesvär ska prostatakörteln palperas, men
vid benignt palpationsfynd bör inte PSA-prov tas utan föregående information enligt
2.3.
Makroskopisk hematuri kan vara ett symtom på prostatacancer, men ska remitteras
enligt det standardiserade vårdförloppet för cancer i urinblåsan.

2.2

Undersökningar vid misstanke

Vid misstanke ska
• en riktad anamnes avseende miktionsbesvär och skelettsymtom tas upp
• prostatakörteln palperas
• blodprover tas för analys av PSA.
Om undersökningen ger välgrundad misstanke om prostatacancer enligt 2.3 ska
patienten remitteras till utredning enligt det standardiserade vårdförloppet.
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.

2.3

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 nedan:
• Män med förväntad kvarvarande livstid under 10 år ska avrådas från PSAtestning. Prostatapalpation kan vara av värde för äldre män som är oroliga för
prostatacancer.
• Män under 50 år ska upplysas om att prostatacancer är mycket sällsynt i deras
ålder och att PSA-testning före 50 års ålder huvudsakligen är motiverad för
män med ärftlighet för tidig prostatacancer.
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•

•

Män över 50 år med mer än 10 års förväntad kvarvarande livstid ska erbjudas
PSA-testning, eventuellt kompletterad med prostatapalpation, om de önskar
detta efter informationen om tänkbara fördelar och nackdelar med
testningen.
De som inte har tagit del av innehållet i Socialstyrelsens PSA-broschyr ska
inte PSA-testas.

Om undersökningen ger välgrundad misstanke om prostatacancer enligt 2.4 (PSA
över 10 µg/l) ska patienten remitteras till utredning enligt det standardiserade
vårdförloppet.
Om undersökningen av en man utan symtom visar PSA under 10 µg/l men över
åtgärdsgränsen som anges i tabellen nedan (se 2.4) ska ett nytt prov tas 4 veckor
efter det första. Provet tas av den som har ombesörjt det första provet (lokala
överenskommelser kan dock innebära att detta ombesörjs av urologenheten). Om
PSA-värdet då är högre eller i samma nivå (inom 1 µg/l och fortfarande över
åtgärdsgränsen) ska patienten remitteras till en urolog enligt normala remissrutiner.
Om misstanken om prostatacancer kvarstår vid besöket på urologmottagningen ska
urologen inkludera honom i standardiserat vårdförlopp (”urolog bedömer att det
finns indikation för prostatabiopsi” utgör välgrundad misstanke).

2.4

Definition av välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:
• PSA över gränsvärdet (se tabell) i samband med symtom eller tecken som
talar för prostatacancer (se lista under 2.1)
• PSA över 10 µg/l, även hos män utan symtom
• malignitetsmisstänkt palpationsfynd (förhårdnad i prostatakörteln)
• urolog bedömer att det finns indikation för prostatabiopsi
• bilddiagnostiskt fynd talande för 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

Vid välgrundad misstanke om prostatacancer ska patienten få en remiss till utredning
enligt standardiserat vårdförlopp. Remissen skrivs av den som fastställt den
välgrundade misstanken.
I de fall då den välgrundade misstanken uppstår vid den enhet som kommer att
utföra utredningen krävs ingen remiss, men det ska noteras i patientens journal och
det administrativa systemet att utredningen sker som en del i ett standardiserat
vårdförlopp.
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2.5

Remiss

Remissen ska innehålla
• anamnes, ange särskilt
symtom som ligger till grund för välgrundad misstanke och tidigare
utredningar av dem
samsjuklighet
tidigare sjukdomar och behandlingar
läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
• kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer.

2.6

Kommunikation och delaktighet

Den som remitterar ska informera patienten om
• att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat
vårdförlopp
• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den
inledande fasen
• vilka väntetider han kan förvänta sig.

3. UTREDNING OCH BESLUT OM BEHANDLING
3.1

Utredningsförlopp

Vid mottagande av remiss värderar urologen om patienten ska lämna blodprov och
om något block ska beställas eller genomföras innan det första besöket.
Block A (första besöket)

Block B

Anamnes och klinisk undersökning inkl. palpation samt
värdering av allmäntillstånd och samsjuklighet
TRUL med beräkning av prostatavolym och PSA-densitet
Bedömning av om prostatabiopsier ska utföras
Värdering av residualurin, IPSS, tarmfunktion,
erektionsfunktion

Biopsi
Histopatologisk
bedömning
Besked om PAD-svar
till patienten

Block C

Block D

Bilddiagnostik för stadieutredning: DT, MRT, PET-DT
eller skelettskintigrafi enligt nationellt vårdprogram.

MDK
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Resultat av undersökningarna

Åtgärd

Misstanke om cancer efter block A

Block B påbörjas om möjligt
omedelbart

Misstanke om spridd prostatacancer,
kurativt syftande behandling är inte
aktuell

Block C bokas

Misstanke om eller påvisad
högriskcancer, kurativt syftande
behandling kan vara aktuell

Block C och D bokas

Låg- eller mellanriskcancer konstateras

Behandlingsdiskussion inleds utan
vidare undersökningar

Ingen cancer påvisas

Det standardiserade vårdförloppet
avslutas och uppföljning planeras

3.2

Stadie- och riskgruppsindelning

Konstaterad prostatacancer ska klassificeras (stadieindelas) enligt TNM-systemet (Noch M-kategori är inte aktuell vid lågrisk- och mellanriskcancer utan
metastasmisstanke).
För prostatacancer utan påvisade metastaser ska även riskgruppsindelning göras
enligt nedan.
Riskgrupper, icke metastaserad prostatacancer
Lågrisk

T1–T2a, Gleasonsumma ≤ 6 och PSA < 10 µg/l

Mellanrisk T2b och/eller Gleasonsumma 7 och/eller PSA 10–19,9 µg/l
Högrisk

3.3

T2c–T3 och/eller Gleasonsumma 8–10 (eller utbredd växt av
Gleasonsumma 4 + 3 = 7 i mer än hälften av samtliga biopsikolvar)
och/eller PSA ≥ 20 µg/l

Beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation fattas vid MDK för patienter med
högriskcancer utan fjärrmetastaser och i annat fall av den behandlande läkaren.
Beslutet om behandling fattas av den behandlande läkaren i samråd med patienten.
Beslutet om behandling vid låg- och mellanriskcancer kräver upprepade
behandlingsdiskussioner. Många patienter föredrar att diskussionerna som leder fram
till behandlingsbeslutet genomförs på så kort tid som möjligt, medan andra föredrar
en långsam beslutsprocess under flera månader. Det går därför inte att ange en
optimal ledtid från diagnostisk biopsi till behandlingsbeslut för denna patientgrupp.
Processen som leder fram till behandlingsbeslutet ska anpassas efter den enskilde
patientens behov och önskemål. Patienten ska erbjudas stöd i att fatta beslutet, t.ex.
genom samtal med en kurator och kontaktsjuksköterska. De patienter som önskar ett
snabbt behandlingsbeslut ska erbjudas detta. Beslutet bör dock inte fattas redan i
samband med diagnosbeskedet. De patienter som önskar en ny medicinsk
bedömning (”second opinion”) i den regionala vårdkedjan ska erbjudas en sådan
11

inom 14 dagar. När ett beslut har fattats om aktiv behandling är ledtiden 28 dagar till
start av behandlingen.
Som datum för behandlingsbeslut räknas den dag då man i samråd med patienten
sätter upp denne på väntelista för behandling.

3.4

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande
vård

I samband med diagnosbeskedet ska patienten samtala med en kontaktsjuksköterska.
Kontaktsjuksköterskan ska
• ansvara för att rehabiliteringen påbörjas
• ansvara för att Min vårdplan upprättas
• erbjuda stödsamtal
• vid behov förmedla kontakt med kurator, psykolog eller psykiater.

3.5

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även
med de närstående om patienten önskar.
Diskussionen om behandling bör ske vid upprepade tillfällen om det finns flera
behandlingsalternativ.
Patienterna ska få muntlig och skriftlig information om
• resultatet av biopsin (de ska erbjudas att få svar vid ett mottagningsbesök)
• vad diagnosen innebär
• vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella, inklusive behandlingarnas
syfte och biverkningar; patientinformation i det nationella vårdprogrammet
bör delas ut om kurativt syftande behandling kan vara aktuell
• att de har rätt till en ny medicinsk bedömning (”second opinion”)
• vad som är nästa steg i det standardiserade vårdförloppet
• hur de kan kontakta sjukvården vid frågor
• var de kan få ytterligare information och stöd, t.ex. genom patientföreningar.
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4. BEHANDLING
4.1

Behandlingsalternativ

Se det nationella vårdprogrammet för prostatacancer.

4.2

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande
vård

Patienter som kan förväntas få biverkningar med påverkan på urinvägar, tarm- och
sexualfunktion ska inleda rehabilitering redan innan behandlingen påbörjas.
Patienter som vill behålla möjligheten att bli biologisk far ska erbjudas nedfrysning av
spermier före behandlingsstarten.
Rökare ska informeras om att rökning ökar risken för biverkningar och återfall efter
behandlingen; de ska rekommenderas rökstopp och vid behov erbjudas professionell
hjälp att klara detta.
Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna förmedla kontakt med
• lymfödemterapeut
• sexolog
• kurator
• uroterapeut
• primärvård
• palliativ enhet.
Vid betydande förändringar ska Min vårdplan (där rehabiliteringsplan ingår)
uppdateras. Aktiv överlämning ska ske när vårdansvaret överförs till eller delas med
en annan klinik.
Patienten ska få och motiveras att fylla i nationellt biverkningsformulär
(PREM/PROM) när kurativt syftande behandling planeras.
Primärvården ska informeras om patientens diagnos och behandling.

4.3

Kommunikation och delaktighet

Patienten ska både muntligen och skriftligen informeras om
• behandling och uppföljning
• förväntade biverkningar
• planerade rehabiliteringsåtgärder
• kontaktpersoner.
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5. UPPFÖLJNING

Se det nationella vårdprogrammet för prostatacancer.

6. INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING AV
STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
6.1

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av det standardiserade vårdförloppet:
Patientgrupp

Från

Till

Tid

Högriskcancer där
kurativt syftande
behandling kan vara
aktuell

Remissbeslut vid
välgrundad misstanke

Start av behandling
(eller beslut om att
avstå från behandling)

60 kalenderdagar

Högriskcancer där
kurativt syftande
behandling inte är
aktuell

Remissbeslut vid
välgrundad misstanke

Start av behandling
(eller beslut om att
avstå från behandling)

28 kalenderdagar

Låg- och
mellanriskcancer

Remissbeslut vid
välgrundad misstanke

Diagnosbesked och
28 kalenderdagar
behandlingsdiskussion
med patienten
Ledtiderna är de tider som vården ska kunna erbjuda patienterna. Den enskilda
patienten kan tacka nej till ett erbjudet utrednings- eller behandlingsdatum av
personliga skäl vilket leder till längre ledtider.
Definition av mätpunkter:
• Remissbeslut: den dag då remissen upprättades/dikterades (remissens
dokumentdatum).
• Behandlingsstart: datum för operation, medicinsk behandling, inklusive
neoadjuvant behandling, eller strålbehandling.
• Diagnosbesked och behandlingsdiskussion med patienten: Det första av
eventuellt flera samtal, efter att alla undersökningar är avslutade, se
flödesschema.
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6.2

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ledtider:
Från

Till

Tid

Remissbeslut vid
välgrundad misstanke

Remissankomst

3 kalenderdagar

Remissankomst

Block A

14 kalenderdagar

Biopsi

Möte med patienten för
besked om resultatet

11 kalenderdagar

Remiss till bilddiagnostik

Svar till remittenten

14 kalenderdagar

Beslut om att genomföra ny Besök för ny medicinsk
medicinsk bedömning
bedömning (second
(inom regional vårdkedja)
opinion)

14 kalenderdagar

Beslut om aktiv behandling,
vid låg- och
mellanriskcancer

28 kalenderdagar

Start av behandling

Definition av mätpunkter:
• Remissankomst: den dag då remissen ankom till kliniken.
• Behandlingsbeslut: den dag då man i samråd med patienten sätter upp denne
på väntelista för behandling.

6.3

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för nationell uppföljning av det standardiserade
vårdförloppet:
Indikator

Målvärde

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive
specialiserad vård som märkts med ”standardiserat
vårdförlopp för prostatacancer”
Andel patienter av de som anmälts till standardiserat
vårdförlopp som fått diagnosen prostatacancer
Andel patienter av de som fått diagnosen prostatacancer
som anmälts till standardiserat vårdförlopp
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6.4

Indikatorer för kvalitet

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt
Socialstyrelsens nationella riktlinjer:
Indikator

Målvärde

Relativ 5-årsöverlevnad vid mellanriskprostatacancer

> 94 procent

Multidisciplinär konferens inför behandling av män med
högriskprostatacancer utan påvisade metastaser och
förväntad kvarstående livstid minst 5 år (bortsett från
prostatacancern)

100 procent

Skelettundersökning vid lågriskprostatacancer

< 3 procent

Aktiv monitorering av prostatacancer med mycket låg risk

> 95 procent

Kurativt syftande behandling av män med
högriskprostatacancer T1–2 utan påvisade metastaser och
förväntad kvarstående livstid minst 10 år (bortsett från
prostatacancern)

> 60 procent inom
3 år

Kurativt syftande strålbehandling i kombination med
hormonbehandling för män med högriskprostatacancer
T3 utan påvisade metastaser och förväntad kvarstående
livstid minst 10 år (bortsett från prostatacancern)

> 60 procent inom
3 år
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