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REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR PROSTATACANCER 2016-

2018 
 

 

1. Prostatacancer, bakgrund 

 

Prostatacancer är den vanligaste tumörsjukdomen bland män i Sverige och i Norra regionen 

insjuknar knappt 1000 män varje år. En viktig sak vid hantering av prostatacancer är att 

riskklassificera rätt. Ca ¼ av fallen är lågrisk ytterligare en dryg ⅓ utgörs av intermediärrisk. 

Resterande fall är redan metastaserade vid diagnos (15-18%) eller högriskcancrar. 

Behandlingen skiljer sig förstås mycket mellan grupperna. I lågriskgruppen är dödligheten låg 

men det är ändå en rersurskrävande grupp då de oftast går i något som kallas aktiv 

monitorering. Den syftar till att avstå kurativ behandling för de som inte kommer att 

progrediera i sin sjukdom och därmed spara mannen från biverkningar. Intermediär och 

högriskgruppen behandlas med operation eller strålbehandling och ibland en kombination av 

dessa behandlingar. För de som har spridd sjukdom vid diagnos finns idag endast bromsande 

behandling att tillgå och det är en behandling som kan vara mycket intensiv under flera år. 

 

Övergripande är väntetiderna, i alla steg från utredning till behandling, det som måste ligga 

främst i utvecklingsplanen för prostatacancer. Prostatacancer är den cancersjukdom som har  

de i särklass längsta väntetiderna för alla cancerpatienter i hela Sverige.  

 

 

  

2. Organisation och resultat i regionen  

 

Sjukdomen utreds vid alla sjukhus i regionen, såväl på läns som på länsdelsnivå.  

Vid utredning av prostatacancer tas biopsier från prostatan med ledning av ultraljud 

transrektalt. Patologbedömning avgör sedan vilken aggressivitetsgrad tumören har. Detta är 

ett stort resursproblem i hela norra regionen med variation i väntetider på svar från långa till 

mycket långa.  

Kompletterande radiologisk utredning av skelett och lymfkörtlar, vilket rekommenderas enligt 

vårdprogrammet, för högriskcancer görs för de flesta i regionen för en majoritet av fallen men 

med spridning mellan sjukhusen på 66-100%. Variationen i väntetid till undersökning, 

tillgänglighet och svarstid varierar över regionen.  

 

Allt mer forskning talar för att man genom att göra MR av prostata inför biopsi kan få en 

högre träffsäkerhet i att hitta cancern. Det gör också att färre biopsier behöver tas och risken 

för att procedurrelaterade infektioner uppstår minskar. Idag görs väldigt få diagnostiska MR 

undersökningar i regionen. De flesta som utförs görs då initiala biopsier inte lyckats fånga 

cancer men misstanken kvarstår. Det här är en mycket stor flaskhals och tillförsel av resurser 

kommer att behövas då det är svårt att se att dagens tillgång till MR skulle kunna rymma 

denna patientgrupp utan att andra diagnoser måste stå tillbaka    
 

Kurativ behandling i form av operation sker endast vid de fyra länssjukhusen, inkl. 

regionsjukhuset. Vid Universitetssjukhuset utförs robotassisterade operationer, övriga enheter 

har öppen kirurgi. Strålbehandling utförs i Sundsvall och Umeå. I norra regionen saknas 

brachyterapi som alternativ. 
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Rehabilitering efter kurativ behandling inriktas främst på de besvär som kan uppstå lokalt 

efter terapin. Det handlar om vattenkastningsbesvär, där läckage obstruktion och trängningar 

är de vanligaste. Urologklinikerna vid länssjukhusen har tillgång till uroterapeut men behovet 

är sannolikt större än vad resurserna räcker till. För onkologklinikerna saknas denna resurs 

helt och patienterna hänvisas till urologkliniken. Sexuella besvär, främst i form av impotens är 

en biverkan efter både operation och strålning och kan diskuteras och behandlas på alla 

kliniker. Dock finns sexolog endast vid Sexologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus 

och där behandlas även andra patientkategorier än prostatacancer varför det ger sig själv att 

resursen är knapp. Tarmbesvär handläggs vid alla enheter. 

Behov av kurator finns i alla skeden av sjukdomen, tillgången varierar över regionen.  

 

Palliativ behandling består av både medicinsk terapi och strålbehandling, den senare kan ges i 

Sundsvall och Umeå. Mer specifik palliation sker vid Onkolog och Urologklinik, övrigt vid 

alla läns och länsdelskliniker.  

 

Nyligen presenterad forskning kommer att vända upp och ned på hur vi sekvenserar och 

kombinerar behandling för patienter med metastaserad sjukdom. Hittills har standard varit att 

ge hormonbehandling i form av medicinsk eller kirurgisk kastration vid diagnosen och att 

därefter vänta med ytterligare terapi till dess att sjukdomen progredierar igen. Nu har två 

studier samstämmigt visat på mycket stor överlevnadsvinst om man även ger kemoterapi i 

form av Docetaxel direkt vid diagnosen. Detta kommer att göra att onkologkliniker i större 

utsträckning kommer att möta dessa patienter direkt och det ställer ännu större krav på 

tillgången till MDK med deltagande av radiolog också.  

 

Tabell 1. Sammanfattning av målnivåer för Prostatacancer 

 

Mål 

nr 

Mål Nuläge* Målnivå Tidpunkt 

för mål-

uppfyllelse 

Uppföljning 

P 1 Inrapport i 

registret 30 dgr 

 95 2018 Via NPCR 

P 2 SVF tider 28-60 

dgr   

0 - inte infört före 

denna plan 

80 2018 Enligt SoS och 

KVÅ-koder 

P 3 PAD besked i tid 

(del i SVF) 

Median 28 dgr, 

mål i SVF 11dgr 

90 2018 KVÅ-koder och 

NPCR 

P 4 Tillgång till kssk Ännu inte 

sammanställt från 

registret 

100 2018 NPCR, journal-

genomgångar 

P 5 Korrekt 

utredning, 

högrisk 

40-88% per 

sjukhus 

 

90 

2018 NPCR 

P 6 MDK, högrisk 0-55% per 

sjukhus i regionen 

90 2018 NPCR 

P 7 MDK, 

metastaserade 

0 – inte mätt ännu 90 2018 NPCR, 

journalgenomgång 
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3. Kortsiktiga mål:  

 

Alla nivåer anges som %-delar 

   2016 2017 2018  

1. Inrapport i registret 30 dgr  70 80 95 

2. SVF tider 28-60 dgr   30 60 80 

3. PAD besked i tid (del i SVF) 40 60 90 

4. Tillgång till kssk  60 80 100 

5. Korrekt utredning, högrisk 70 80 90 

6. MDK, högrisk  70 80 90 

7. MDK, metastaserade 70 80 90 

 

 

 

 

Inrapport i registret 30 dgr 2016 2017 2018  

Målnivå %   70 80 95 

En snabb och korrekt inrapportering i nationella prostatacancerregistret är en förutsättning för 

att vi ska kunna mäta något överhuvudtaget och ett led i att kunna bedriva förbättringsarbete. 

Rimligt att man när diagnosen är satt kan registrera de första data i registret. Detta är också ett 

mål som stöds av de övriga RCC.  

 

 
Inrapporteringshastighet i Norra regionen 

 

SVF tider 28-60 dgr    2016 2017 2018 

Målnivå %   30 60 80 

Prostatacancer är pilotdiagnos och måltider för utredning och start av behandling är 

definierade. Målet är till att börja med att börja arbeta efter detta koncept och kunna få en del 

av patienterna inom de stipulerade tidsramarna. Inom detta finns ett mål vi tidigare haft och 
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strävat efter, tid till PAD-besked. I SVF rekommenderad tid 11 dagar från biopsi till besked 

till patienten. Vi vill absolut prioritera detta då det styr så mycket av senare hantering för 

patienten. En stor debatt har uppstått inom professionen om att ”tratten-in” gjorts för smal och 

att istället alla män med PSA över den ålderstandardiserade åtgärdsgränsen ska inkluderas.  

 

Tillgång till kssk   2016 2017 2018  

Målnivå %   60 80 100 

Tillgången har klart förbättrats på kssk men är ännu alltför skral för att anses tillfredställande. 

Målet är att alla ska ha tillgång till det vid utgången av utvecklingsplanens tidsrymd. I 

registret kan man mäta det för nydiagnosticerade patienter sedan 2013. Däremot finns inte 

möjligheten att göra det för prevalenta patienter på annat sätt än via journalgenomgångar. 

 

2016 2017 2018 

Patienter som tas upp på MDK 70 80 90 

 

MDK är en viktig del i att kunna fatta rätt behandlingsbeslut om patienterna. Hittills har vi 

beslutat att alla patienter med högriskcancer ska diskuteras och det målet får kvarstå då det 

inte är riktigt uppnått. Vid 2014 år sammanställning så hade vi i snitt i regionen 37% av 

högriskpatienterna med på MDK.  Med anledning av nya vetenskapliga rön som gör det än 

viktigare att patienter med nyupptäckta metastaser får ett multidisciplinärt omhändertagande 

ska de också tas upp för diskussion. Likaledes så behövs det för de patienter som redan 

kommit längre i sin sjukdom och har nått det stadie som kallas kastrationsresistent. För dessa 

patienter finns det numera flera alternativa terapier och att välja mellan dessa är inte alltid 

självklart. Detta mål får mätas i två delar utifrån de två olika grupperna.                                  
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Utredning av högriskcancer.  

 
 

 

 

4.       Långsiktiga mål 

 

1. Patologisvar enligt nationell mall 10 50 80  

Ett arbete som pågår nationellt och med målet att både PAD-svar och MR utlåtanden 

ska utgå från samma mall 

2016 2017 2018 

70 80 90  % 

Utredning av högriskcancer täcks 

även det till del i SVF men det har 

ändrats en del i vårdprogrammet 

för vad som anses ska ingå vilket 

gör att det är rimligt att mäta den 

separat. 

 

 

 

Bilden visar andel män 80 år eller 

yngre med högriskcancer som 

utreds med skelettskintigrafi eller 

annan skelettundersökning per 

diagnosticerande sjukhus 2013 
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2. MR-undersökning av prostata som led i utredning inför val av terapi, aktiv 

monitorering, operation eller strålbehandling. Utbyggnad av kapaciteten för detta 

behövs i regionen, såväl på utrustningstillgång som personella resurser och 

kompetens. Detta mål får ses på längre sikt men är värt att lyfta då det med dagens 

forskningsläge inte ligger långt fram att bli ett obligat.  

 

 

Tabell 2. SWOT-analys för Prostatacancer 
 

Mål Styrkor Svagheter Möjligheter Hot 

Inrapport 

till registret 

inom 30 

dagar 

 

Görs redan idag 

till ett välkänt och 

respekterat 

register 

Trots många års 

arbete har inte in-

rapporterings-

hastigheten ökat så 

väldigt mycket. 

Inget går att över-

föra direkt från 

journalerna, allt är 

manuellt arbete 

Vidareutveckling 

med automatiska 

tjänster kopplade 

till registret, tex så 

fort registret är 

ifyllt så skickas 

automatiskt fråge-

formulär till pati-

enten som handlar 

om livskvalitet och 

upplevelse av 

vården 

Det är många 

uppgifter som 

ska fyllas i och 

det kan priori-

teras ned i 

vardagen 

Införande 

av SVF 

 

Extra pengar 

satsas och mycket 

ljus ligger på 

satsningen. Det är 

viktigt att visa att 

det går att genom-

föra och då bör 

prostatacancer 

som en av pilot-

diagnoserna 

satsas på lite 

extra. 

Dagens tidsramar 

är så väldigt långt 

ifrån målen 

Många bland 

professionen är 

nyfikna på att 

jobba på annat mer 

patientcentrerat vis 

De resurser 

som finns 

inom urologin 

och onkologin 

ska räcka till 

att införa SVF 

även för Urin-

blåsecancer. 

Tillgång till 

kontakt-

sjuk-

sköterska 

 

Under införande 

på många håll, 

vikten av att en 

sådan funktion 

finns är allmänt 

accepterad. 

Generell brist på 

sjuksköterskor 

Ett vidareutveck-

lingsområde för 

sköterskorna, 

möjligheter för mer 

ansvar och nya 

arbetsuppgifter 

Mängden av 

arbetsuppgifter 

som tenderar 

att hamna på 

denna funktion 

Utredning 

av högrisk-

cancer 

 

Vi är på god väg 

redan 

Kapacitetsbrist 

inom radiologi och 

patologi 

En korrekt utred-

ning ger tydligare 

riktning för 

behandlingen 

Ytterligare 

förändringar i 

vårdprogram 

som vi inte har 

kapacitet att 

leva upp till, 

såsom MR-

undersökning 
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av alla inför 

kuration. 

Rätt 

patienter 

diskuteras 

på MDK 

- högrisk 

MDK är etablerad 

idag för 

högriskcancer 

Enbart länssjuk-

husen deltar, 

andelen patienter 

som diskuteras är 

ännu relativt låg. 

Radiolog och 

patolog deltar inte 

på konferensen. 

En utbyggnad av 

videokonferenskap

aciteten är på gång. 

Oro för alltför 

långa konfe-

renser som kan 

göra att 

patienter inte 

sätts upp. 

Rätt 

patienter 

diskuteras 

på MDK 

- meta-

staserade 

Se ovan Se ovan  Se ovan Se ovan 

 

 

 

 

 


