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SAMMANFATTNING 
Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen bland män i Sverige och den vanligaste 
cancerrelaterade dödsorsaken. 2015 infördes Standardiserade Vårdförlopp (SVF) för 
prostatacancer, bland annat med syfte att förkorta väntetiderna. I Stockholm utreds endast en 
bråkdel av alla patienter med misstänkt prostatacancer inom ramen för SVF. 

I ett samarbete mellan Regionalt Cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland, Kunskapsteam 
Cancer i Primärvården (CaPrim), Cambio Healthcare Systems AB (Cambio) och CompuGroup 
Medical Sweden AB (CGM) utvecklades ett i journalsystemet integrerat kliniskt beslutsstöd med 
syfte att underlätta identifiering av patienter som uppfyller kriterier för välgrundad misstanke om 
prostatacancer i primärvården. Målet var att beslutsstödet skulle stödja vårdprocessen och 
underlätta den kliniska vardagen för distriktsläkare och generera SVF-remisser med adekvat 
information till utredande urologer. 

Det utvecklade beslutsstödet består av tre delar: 

1. Grund för bedömning: Användaren besvarar frågor som sedan ligger till grund för 
beslutsstödets bedömning.  

2. Resultat: Återstående moment för korrekt handläggning enligt SVF visas och kompletteras. 
Sedan presenteras beslutsstödets sammanvägda bedömning av huruvida det föreligger 
välgrundad misstanke för prostatacancer eller ej.  

3. Utkast SVF-remiss: Vid välgrundad misstanke för prostatacancer genereras en SVF remiss 
baserad både på data som beslutsstödet automatiskt hämtat från journalsystemet och på 
information som användaren ombeds att komplettera med.  

Beslutsstödet testades på sammanlagt fyra vårdcentraler i Region Stockholm under sex månader 
vardera och utvärderades med enkäter både till läkare på vårdcentralerna samt enkäter till 
öppenvårdsurologer. 

Vid utvärderingen på vårdcentralerna framkom att beslutsstödet var lätt att använda men svaren 
på huruvida beslutsstödet underlättade det kliniska arbetet på vårdcentralen spretade mycket och 
antalet remitterade patienter var få. Beslutsstödet hjälpte distriktsläkare när de hade en misstanke 
men kunde inte hjälpa till att skapa en misstanke. Utvärderingen hos öppenvårdsurologerna 
visade att beslutsstöds-remisserna var något bättre än de genomsnittliga remisserna men även här 
var urvalet mycket litet.  

Vi föreslår ytterligare studier på ett beslutsstöd där det inte krävs ett aktivt val av 
primärvårdsläkaren att starta beslutsstödet utan där det kommer en signal i journalsystemet när 
PSA-värdet är över de nationellt satta gränsvärdena utifrån patientens ålder.  

Innan ett beslutsstöd införs behöver förvaltningen av beslutsstöd vara tydligt reglerad, så att det 
finns en organisation för vem som ansvarar för att ändringar införs och att beslutsstödet är 
uppdaterat. Behov av dubbeldokumentation bör också minimeras. 
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BAKGRUND  

Prostatacancer 
Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen bland män i Sverige och den vanligaste 
cancerrelaterade dödsorsaken. Omkring 93 000 svenska män lever med diagnosen idag. År 2017 
diagnostiserades nästan 10 300 män med prostatacancer, av dessa hade 1 215 män spridd 
sjukdom vid diagnos. Cirka 2 400 män dör årligen till följd av sjukdomen. Förekomsten ökar 
kraftigt med stigande ålder men är sällsynt före 50 års ålder. De flesta män som får diagnosen 
prostatacancer har inga symtom av cancern.  
Ofta upptäcks sjukdomen på grund av ett förhöjt PSA-värde (prostataspecifikt antigen) som 
tagits i samband med utredning för godartad prostataförstoring eller vid en hälsokontroll. Det 
pågår inte någon organiserad screening för prostatacancer i Sverige men trots detta har över 
hälften av de svenska männen över 50 års ålder tagit ett eller flera PSA-prov.  

Standardiserat vårdförlopp 
Generellt långa utredningstider inom cancersjukvården ledde 2015 till en nationell satsning på 
cancervården och Standardiserade Vårdförlopp (SVF) infördes med syfte att förkorta 
väntetiderna, utjämna regionala skillnader samt skapa en mer jämlik vård med nöjdare patienter. 
Vid införandet av SVF hade prostatacancer de absolut längsta ledtiderna från välgrundad (stark) 
misstanke om prostatacancer till behandlingsstart. Denna ledtid var då 240 dagar i medeltal, detta 
kan jämföras med målet på 50–67 dagar. I Stockholm har ledtiden halverats sedan införandet av 
SVF, men fortsatt utreds endast en bråkdel av alla patienter med misstänkt prostatacancer inom 
ramen för SVF. En orsak kan vara att vårdkedjan i Stockholm är uppdelad på många vårdgivare; 
primärvård, urologisk öppenvård och sjukhusspecialister i urologi och onkologi. 

Utredningsgång vid misstanke om prostatacancer i Region Stockholm  
När en man söker läkare inom primärvården med symtom som föranleder misstanke om 
prostatacancer, eller när en man önskar ta sitt prostataprov i primärvården, ska läkaren palpera 
prostatan och ta en strukturerad sjukdomshistorik inklusive eventuell ärftlighet för sjukdomen. 
Patienten ska även muntligen och skriftligen informeras kring för- och nackdelar med blodprovet 
PSA, vanligen genom att patienten får en av socialstyrelsen utarbetad broschyr om ämnet. PSA 
ska sedan beställas om patienten så önskar. Om läkaren palperar en cancermisstänkt knöl i 
prostatan eller om PSA-provet är över ett förbestämt gränsvärde utifrån patientens ålder ska 
remiss enligt SVF skickas till urolog i öppenvården och patienten ska informeras muntligen och 
skriftligen om:  

• Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har 
eller inte har cancer 

• Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen 
• Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och bör vara tillgänglig på telefon 
• Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer 

Kliniska beslutsstöd integrerade i journalsystem 
Kliniska beslutsstöd, på engelska förkortat till CDS efter Clinical Decision Support, har under en 
lång tid använts inom sjukvården i form av t.ex. riskskattningsskalor och checklistor, hittills 
huvudsakligen i pappersformat. Allt eftersom att patientdata har digitaliserats har möjligheterna 
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ökat för att utveckla digitala beslutsstöd med automatisk bearbetning av strukturerade 
patientdata. Ett datoriserat kliniskt beslutsstöd jämför patientspecifika uppgifter med 
evidensbaserade riktlinjer för att underlätta följsamhet till riktlinjerna och ge råd om vad som är 
den optimala handläggningen i olika kliniska situationer. Kliniska beslutsstöd behöver vara 
anpassade till olika kliniska flöden och vara integrerade i journalsystemen. Integrerade beslutsstöd 
kan då exempelvis öppnas som applikationer via systemen och generera notiser i journalsystemen 
där användaren kan uppmärksammas om att beslutsstödet detekterat något som kan vara viktigt 
att ta ställning till. 

En av vårdens utmaningar idag rör den ökande mängden information som vårdpersonal måste 
hantera. En distriktsläkare behöver kunna handlägga ett brett spektrum av patienter med olika 
sjukdomar och behöver kunskaps- och beslutsstöd för att hålla sig uppdaterad inom alla olika 
områden. Tillgång till lättanvända och uppdaterade datoriserade kliniska beslutsstöd i 
journalsystem borde underlätta följsamhet till de senaste medicinska riktlinjerna vilket i sin tur 
borde kunna bidra till ökad effektivitet, patientsäkerhet och en mer jämlik vård. 

PROJEKTBESKRIVNING 

Mål för projektet beslutsstöd prostatacancer 
Målet för detta pilotprojekt var att testa om ett i journalsystemet integrerat kliniskt beslutsstöd 
kunde underlätta identifiering av patienter som uppfyllde kriterier för välgrundad misstanke om 
prostatacancer i primärvården. Beslutsstödet skulle sedan också på ett enkelt sätt skapa en SVF-
remiss för fortsatt utredning hos öppenvårdsurolog.  Målet var att beslutsstödet skulle stödja 
vårdprocessen och underlätta den kliniska vardagen för distriktsläkare och generera SVF-remisser 
med adekvat information till utredande urologer. 

Metod 
Genom en integration av Cambios CDS i journalsystemet TakeCare skapades ett digitalt 
beslutsstöd för handläggning av patienter med välgrundad misstanke om prostatacancer. Detta 
testades i pilotdrift vid utvalda primärvårdsenheter och utvärderades genom enkäter till både 
remittenter och remissmottagare.  

Samarbetspartners 

CaPrim 
CaPrim (kunskapsteam cancer i primärvården) är ett multiprofessionellt företagsoberoende 
kunskapsteam, med klinisk förankring i primärvården. CaPrim ingår i Akademiskt 
Primärvårdcentrum. I teamet ingår specialistläkare i allmänmedicin, distriktssköterskor, 
fysioterapeut och socionom. CaPrims uppgift är att fortbilda personalen i Stockholms primärvård 
om cancer men även att probleminventera/problemlösa utifrån behov. Tre av distriktsläkarna i 
teamet är även SPESAM (specialister i samverkan) och arbetar med granskning av primärvårdens 
regionala beslutsstöd för cancer, publicerade på VISS (www.viss.nu).  

CompuGroup Medical Sweden AB (CGM) med underleverantör Cambio Healthcare Systems AB 
CGM är ett dotterbolag i den internationella koncernen CompuGroup Medical SE inom området 
e-hälsa och leverantör av vårdinformationssystem. CGM har utvecklat journalsystemet TakeCare 
som används inom både primär- och slutenvården. Även Cambio Healthcare Systems AB 
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(Cambio) är en leverantör av vårdinformationssystem som utvecklar datoriserade kliniska 
beslutsstöd (CDS-applikationer) i partnerskap med leverantörer av vårdinformationssystem. 
Sedan början av 2010-talet har beslutsstödsapplikationer utvecklats till vårdgivare i Norden. 

RCC Stockholm Gotland, processledarna urologi  
RCC Stockholm Gotland leder och samordnar regionens arbete med att effektivisera 
cancersjukvårdens processer med patientens perspektiv i en jämlik cancervård och säkerställer att 
målen i den nationella cancerstrategin och de hälso- och sjukvårdspolitiska målen i Region 
Stockholm och Region Gotland förverkligas. Tre processledare för prostatacancer (en urolog, en 
onkolog, en specialistsjuksköterska) är anställda på deltid på RCC Stockholm Gotland. Uppdraget 
är att medverka till väl sammanhållna processer med patientens perspektiv i fokus och att bidra 
till den regionala cancerplanens mål och förankring i vården. Processledarna har ansvar och 
befogenhet att leda arbetet tvärprofessionellt på regional nivå inom patient processens alla delar: 
förebyggande arbete, utredning, behandling, rehabilitering och palliativ vård.  

Utvecklingsfas 
Våren 2017 fördes de första diskussionerna mellan RCC Stockholm Gotland, CGM och Cambio 
om ett möjligt projekt. Sommar och höst 2017 genomfördes en workshop under ledning av ett 
konsultbolag inom servicedesign (Ocean Observation) med Cambio, CGM, RCC Stockholm 
Gotland och CaPrim i syfte att identifiera flöden, processer och utmaningar. Oktober 2017 
visades den första prototypen av CGM och Cambio. Fram till våren 2018 pågick utveckling och 
tester av beslutsstödet.  

Standardiserad utvecklingsprocess 
Mjukvaruutvecklingen av applikationen som Cambio ansvarat för har följt en standardiserad 
utvecklingsprocess i enlighet med det medicintekniska direktivet deklarerat av EU. Processen är 
uppdelad i följande steg: (1) kravanalys, (2) UX-design, (3) modellering av CDS-regler, (4) 
utveckling av användargränssnitt och (5) testande. Fullständig teknisk dokumentation för 
beslutsstödet har genomförts som inkluderar kravspecifikation, riskanalys, användarmanual och 
testdokumentation. Cambio har som leverantör av beslutsstödet ansvarat för 
utvecklingsprocessen och CE-märkning, RCC Stockholm Gotland har agerat kravställare och låtit 
medicinskt sakkunniga granska både krav och beslutsstöd och CGM har haft en nyckelroll vid 
installation och integration av beslutsstödet i TakeCare och teknisk support för enheterna.  

Samarbete mellan kliniker och utvecklare 
Distriktsläkarna i CaPrim bistod i utvecklingsfasen av beslutsstödet som primärvårdens 
sakkunniga. Primärvårdens arbetsmetoder diskuterades och utvecklare från konsultfirman 
Oceans fick även gå med en av läkarna i deras kliniska arbete på vårdcentral vid patientmöten för 
att bättre kunna se hur arbetet på en vårdcentral går till. CaPrims läkare, tillsammans med 
processledare för prostatacancer på RCC Stockholm Gotland, har även haft återkommande 
möten med både Oceans och utvecklare på Cambio under beslutsstödets utveckling.   

Styrgruppen för denna fas bestod av företrädare för Cambio och CGM, processledare urologi 
(onkolog Marie Hjelm Eriksson och urolog Stefan Carlsson), CaPrim (Elinor Nemlander), 
TakeCare förvaltningen inom SLL IT (Bo Vikström) samt sammankallande 
verksamhetsutvecklare RCC Stockholm Gotland (Mona Ridderheim). 

Utvecklingsfasen avslutades juni 2018 då en applikation hade tagits fram som nu kunde testas i 
klinisk vardag under följande pilotfas.   
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Pilotfas  
Pilotfasen började juni 2018 och avslutas i och med föreliggande rapport, mars 2020. 
Beslutsstödet testades på sammanlagt fyra vårdcentraler under sex månader vardera.  

Styrgruppen för denna fas bestod av företrädare för Cambio och CGM, processledare urologi 
(onkolog Marie Hjelm Eriksson och urolog Stefan Carlsson), CaPrim (Elinor Nemlander), SLL 
IT (Bo Vikström) samt sammankallande verksamhetsutvecklare RCC Stockholm Gotland 
(Kathrin Wode). Sammanlagt fem möten har ägt rum där pilottestning, utvärdering och 
rapportering av projektet har diskuterats.  

Beskrivning av beslutsstödet 
Det datoriserade kliniska beslutsstödet ska hjälpa användaren med att bedöma om det föreligger 
en välgrundad misstanke för prostatacancer eller inte. Beslutsstödet är utvecklat i enlighet med 
det standardiserade vårdförloppet (SVF) för prostatacancer som beskriver hur patienter med 
välgrundad misstanke om prostatacancer skall handläggas. Beslutsstödet öppnas av användaren 
(läkaren) som har misstanke att patientens symtom eller ett förhöjt PSA skulle kunna orsakas av 
prostatacancer. Ålder och aktuellt PSA-värde avläses från journalsystemet och importeras 
automatiskt till beslutsstödet. Resterande information efterfrågas i beslutsstödet och matas in av 
användaren genom att välja svarsalternativ (ja/nej/ej undersökt) avseende vattenkastningsbesvär, 
ärftlighet för prostatacancer, förekomst av tilltagande skelettsmärtor och avvikande 
palpationsfynd prostata. Vid avvikande palpationsfynd väljs lokalisation (vänster/ höger/ 
bilateralt). När tillräcklig information erhållits utför applikationen en analys och presenterar en 
bedömning som anger huruvida det föreligger välgrundad misstanke om prostatacancer. 

Vid välgrundad misstanke om prostatacancer skapar beslutsstödet automatiskt en remisstext som 
sedan kompletteras av användaren med både remissadress, information om patienten såsom 
social situation, tidigare sjukdomar och behandlingar, allmäntillstånd och direktnummer till 
remitterande. 

Ifall det inte föreligger en välgrundad misstanke rekommenderar beslutsstödet uppföljning inom 
primärvården (specificeras dock inte närmare) och/eller att patienten delges ytterligare 
information (länk till vårdprogrammet för prostatacancer finns i beslutsstödet för inhämtning av 
ytterligare information om rekommenderad uppföljning). 
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Utseende av beslutsstödet 
Se nedan för vy i TakeCare.  

Beslutsstödet öppnas i patientens journal under ikonen ”Nytt”. 
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Beslutsstödets tre delar 

1. Grund för bedömning. Här ombeds användaren besvara frågor som ligger till grund 
för beslutsstödets bedömning. Patientens PSA-värde importeras automatiskt från 
journalsystemet och återfinns längst ned i detta avsnitt. 
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2. Resultat. I detta avsnitt presenteras beslutsstödets sammanvägda bedömning av 
huruvida det föreligger välgrundad misstanke för prostatacancer eller ej. Och här visas 
för användaren vilka moment som återstår för korrekt handläggning enligt det 
standardiserade vårdförloppet för prostatacancer. 
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3. Utkast SVF-remiss. Vid välgrundad misstanke för prostatacancer ombeds användaren 
fylla i ytterligare information som behövs för att remittera patienten till urolog. Den 
autogenererade remisstexten presenteras längst ned. Remisstexten är baserad både på 
data som beslutsstödet automatiskt hämtat från journalsystemet och på information som 
användaren angivit. 
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GDPR aspekter 
Detta beslutsstöd bedöms inte innehålla några personuppgifter och omfattas därför ej av GDPR. 
Remissen i sig skiljer sig inte från några andra konsultationsremisser och hanteras därför enligt 
det lagrum som gäller för alla remisser i TakeCare. 

Pilottestning  
Fyra vårdcentraler i Stockholm testade beslutsstödet under sex månader. Ett informationsmöte 
och en demonstration av beslutsstödet för samtliga läkare på respektive vårdcentral utfördes före 
testets start. Kontaktperson för frågor och även tekniskt stöd fanns att tillgå under hela 
testperioden efter behov.  
Sophiahemmets husläkarmottagning var först ut och genomförde testet juni-nov 2018. Torsviks 
Vårdcentral, Gröndals Vårdcentral och Lisebergs Vårdcentral testade beslutsstödet oktober 2018-
mars 2019. Efter testperiodens slut fick samtliga läkare på vårdcentralerna som haft tillgång till 
beslutsstödet utvärdera det genom att svara på en webenkät.  
 
Inom att intentionen med denna pilot var att utvärdera beslutsstödets funktion utifrån vårdens 
perspektiv och valdes pilotvårdcentraler utifrån intresse av att delta. Vårdcentralerna är inte 
representativa för hela Stockholms primärvård. Tre av enheterna Torsviks, Gröndals och 
Lisebergs Vårdcentral drivs av SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde) som driver cirka 30 % 
av Stockholms vårdcentraler. Sophiahemmet drivs privat av Sophiastiftelsen med landstingsavtal 
med Region Stockholm. Samtliga fyra vårdcentraler är ungefär lika stora vad gäller antal listade 
patienter där Lisebergs Vårdcentral dec 2017 var minst med 10 117 listade patienter och 
Sophiahemmet störst med 11 999 listade patienter. Samtliga fyra vårdcentraler ligger i 
förhållandevis välbärgade områden där befolkningen har relativt hög socioekonomisk standard. 
Gröndals och Lisebergs Vårdcentral ligger i söderort och Torsviks Vårdcentral ligger på Lidingö. 
Sophiahemmet ligger på Östermalm.  

Utvärdering av pilottest 

Enkätsvar från primärvården (remissavsändare) 
För att ta reda på hur distriktsläkarna upplevde användningen av beslutsstödet ställdes följande 
frågor: 

1. Har du skickat SVF-remiss vid välgrundad misstanke om prostatacancer under de 
sista 6 månaderna? (2 svarsalternativ: ja, nej och kommentarsutrymme) 

2. Har du använt beslutsstödet? (om du svarar Nej och trycker på Nästa så avslutas 
enkäten här) (2 svarsalternativ: ja, nej och kommentarsutrymme) 

3. Hur var beslutsstödet att använda? (4 svarsalternativ: mycket svårt, ganska svårt, 
ganska lätt, mycket lätt; kommentarsutrymme)   

4. Underlättade beslutsstödet det kliniska arbetet? (4 svarsalternativ: inte alls, ganska lite, 
ganska mycket, mycket; kommentarsutrymme) 

5. Saknade du något på beslutsstödet? (Ja, Nej) Om du svarade Ja på ovanstående fråga, 
vad saknade du? (kommentarsutrymme) 

6. Har du förslag på förbättringar? (kommentarsutrymme) 
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Totalt svarade 34 läkare på enkäten och svaren fördelade sig mellan vårdcentralerna enligt 
följande; Gröndals Vårdcentral 38 % (13 svar), Lisebergs Vårdcentral 18 % (6 svar), Torsviks 
Vårdcentral 32 % (11 svar) och Sophiahemmets Husläkarmottagning 12 % (4 svar), (se nedan).  
 

 
  
Totalt 35 % (12 läkare) av alla som svarat hade skickat minst en SVF-remiss med frågeställning 
prostatacancer till öppenvårdsurolog under undersökningstiden. 32 % (11 läkare) hade använt 
beslutsstödet. Samtliga som använt beslutsstödet tyckte det var ganska lätt eller mycket lätt att 
använda. På frågan om beslutsstödet underlättade det kliniska arbetet spretade svaren mycket se 
bild nedan. 9% (1 läkare) tyckte inte alls att beslutsstödet underlättade det kliniska arbetet, 36 % 
(4 läkare) tyckte att det underlättade ganska lite, 36 % (4 läkare) tyckte att det underlättade ganska 
mycket och 18 % (2 läkare) tyckte att det underlättade det kliniska arbetet mycket (se figur 
nedan). 

 

 
 

Kommentarer i fritext 
Totalt 18 % (2 läkare) av de som använt beslutsstödet svarade att de saknade något från 
beslutstödet medan 82 % (9 läkare) inte gjorde det.  
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• Dokumentation direkt i journalsystemet som en journalanteckning 
• Omräkning av PSA för bättre tolkning om patienten stod på Finasteride 
• Saknas en direktgenererad journalanteckning, krävs dubbeldokumentation. 
• Önskan om rekommendation om när nästa PSA bör kontrolleras i de fall där patienten 

inte uppfyllde SVF-kriterier. 

Enkätsvar från öppenvårdsspecialister urologi (remissmottagare)  
Hälften, 7/14 kliniker, har mottagit beslutstödsremisser under försöksperioden.  Totalt har 13 
remisser mottagits i SVF flödet för prostatacancer. Majoriteten av dessa har endast mottagit en 
remiss var. Två mottagningar har erhållit 6 respektive 2 remisser vardera. För att ta reda på hur 
remissen uppfattades ställdes följande tre frågor (Q= question): 

Q1. Hur uppfattade du remissen ”genererade i beslutstöd SVF prostatacancer” i jämförelse 
med övriga remisser?  (4 svarsalternativ: 1 sämre, 2 i samma nivå, 3 något bättre, 4 mycket 
bättre) 

Q2. Underlättade beslutstöds-remissen den kliniska handläggningen av patienten?  (4 
svarsalternativ: 1 Inte alls, 2 ganska lite, 3 ganska mycket, 4 mycket)   

Q3. Uppfattade du att beslutsstödsremissen var fullständig? (2 svarsalternativ: ja, nej och 
kommentarsutrymme) 

Sammanställning enkätsvar 

Alla mottagare uppfattade remissen som adekvat och bättre än medelremissen. Fyra av sju 
mottagningar uppfattade inte att den automatgenererade remissen tillförde något i 
remissbedömningen. Det omvända gällde om remissen underlättade SVF-beslutet. Hälften av 
respondenterna uppfattade remissen som adekvat och komplett. Övriga uppfattade att det brast i 
något avseende, tex blodförtunnande läkemedel, IPSS och att uppgift om tidigare PSA prov 
saknades. 
 
Klinik Antal Q1 Q2 Q3 Kommentarer 
Karolinska universitetssjukhuset Solna 1 4 4 J J 
GHP Urologi Odenplan 6 3 2 Ej 

svarat 
J 

Urologi focus 2 3 2 J J 
Sergelkliniken 6 3 3 N N 
Aleris Täby 1 3 2 J J 
Aleris Sabbatsberg 2 Varken 

eller 
Varken 
eller 

N J 

Uro-gyn 1 3 2 J J 
Totalt 
 

19  GL=4 
GM=1 
M=1 

J=4 
N=2 

Finns samlat i 
lista i rapport. 

Svarsalternativ: 1 sämre/inte alls, 2 i samma nivå/ganska lite, 3 något bättre/ganska mycket, 4 mycket bättre/mycket; 
J= ja N=Nej 
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Kommentarer i fritext 
• Jag tyckte det var en bra remiss. Möjligen att man skulle sätta en rubrik för varje ”item” 

då jag antar att remissen är autogenererad och att man då har rubrik ex tidigare/ 
nuvarande sjukdomar: Diabetes typ 2, PM och inte något jag absolut skulle vilja ha. Detta 
dock bara en tanke det handlar ju bara om på vilket sätt man presenterar informationen  

• SVF som sådant kräver inget mer än PSA över åtgärdsgräns eller palpationsfynd som 
kräver utredning. Vilket annat beslutsstöd behövs? Varför då belasta husläkarna med en 
massa uppgifter att samla in? 

• Det vi behöver veta inför biopsi är: Diabetes, Immunologisk påverkan som ökar 
infektionsrisk, Tidigare UVI och Blodtunnande terapi eller blödningsbenägenhet. Allmän 
hälsa. Detta kan stå i TC och behövs inte i remissen. Resten kan vi fråga själva och bör 
dubbelkolla. 

• En intressant fråga som kan finnas i en remiss (eller i TC vid remitteringstillfället) är 
beslutsgrunden att ta PSA på en överårig man (<10 års förväntad överlevnad). Den 
uppgiften och diskussionen saknas alltid. 

• Gör det enkelt. Ingen dubbeldokumentation. 
• Saknas info om att patienten informerats om SVF och vet att kallelse kommer inom kort 

ofta, på telefon. 
• De flesta remisserna adekvata. Ibland missas märkning av SVF om PSA 3. 
• I grunden utmärkt med att standardisera den information vi behöver ha. 
• Synpunkt: Ett PSA där även kvot ingår är att föredra då vi bedömer indikation för vidare 

utredning vid besöket hos oss baserat på bl a detta och prostatavolym som vi mäter med 
ultraljud. 

DISKUSSION 
Behovet av ett beslutsstöd för just prostatacancer minskade under utvecklingsfasen då kriterierna 
för SVF förenklades kraftigt just under denna period så att majoriteten av SVF startas genom 
endast ett förhöjt PSA-värde. Tidigare har kriterierna baserats både på kliniska symtom och olika 
PSA-gränsvärden.  

Målet för denna pilot var att testa om ett i journalsystemet integrerat kliniskt beslutsstöd kunde 
underlätta identifiering av patienter som uppfyllde kriterier för välgrundad misstanke om 
prostatacancer i primärvården. Beslutsstödet i denna pilot krävde att läkare på vårdcentral aktivt 
startade beslutsstödsapplikationen när misstanken om prostatacancer väcktes. Beslutsstödet 
krävde med andra ord att misstanken redan fanns hos läkare och kunde inte hjälpa till med 
upptäckt av patienter som distriktsläkare missar. Om inte läkare förstår att PSA är patologiskt 
eller att patienter söker med symtom som kan vara prostatacancer, hjälper inte beslutsstödet.  

Beslutsstödet kunde dock hjälpa läkaren att korrekt SVF-märka remisser samt att remisserna 
innehåller all adekvat information när kriterier för välgrundad misstanke om prostatacancer var 
uppfyllda. Beslutsstödet kunde också avråda SVF-remiss när patienter inte uppfyllde kriterier för 
välgrundad misstanke eller begära kompletterande uppgifter. Med andra ord: beslutsstödet hjälpte 
distriktsläkare när de hade en misstanke men kunde inte hjälpa till att skapa en misstanke.  

Positivt med beslutstödet var att det var integrerat i ett journalsystem.  
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Utifrån piloten kan vi inte uttala oss om beslutsstödet hade någon underlättande effekt på det 
kliniska arbetet på vårdcentralen, eftersom resultaten spretade mycket och eftersom antalet 
remitterade patienter var mycket få. Utifrån sekundärvårdsperspektivet visade resultaten att 
beslutsstöds-remisserna var något bättre än de genomsnittliga remisserna men även här var 
urvalet mycket litet.  

Innan det går att uttala sig om nyttan av ett breddinförande av journal-integrerat beslutsstöd för 
prostatacancer bör flera justeringar göras, se förbättringspotential.  

Ett problem är att trots att prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna, förväntas en 
heltidsanställd distriktsläkare endast hitta ca 1,5 patient med en ny prostatacancer per år (uträknat 
utifrån incidensdata i Region Stockholm). Detta gör att ett beslutsstöd för prostatacancer sällan 
kommer att användas och om beslutsstödet då behöver startas aktivt av läkaren finns det en risk 
att det glöms bort. 

Vi föreslår därför ytterligare studier på ett beslutsstöd där det inte krävs ett aktivt val av 
primärvårdsläkaren att starta beslutsstödet utan där det kommer en signal i journalsystemet när 
PSA-värdet är över de nationellt satta gränsvärdena utifrån patientens ålder.  

Innan ett beslutsstöd införs behöver också förvaltningen av beslutsstödet vara klar, så någon 
ansvarar för att ändringar, i t.ex. nationella riktlinjer, införs och att beslutsstödet hela tiden är 
uppdaterat. Behov av dubbeldokumentation bör också minimeras. 

Inom primärvården har man svårighet att kunna lotsa patienter med symtom till rätt utredning – 
detta underlättas inte av diagnosspecifika beslutsstöd. Ett mer komplett beslutsstöd som skannar 
fram en rekommenderad utredningsgång och en sannolik diagnos utifrån symtom och 
undersökningsfynd skulle underlätta vardagen mer. Detta kräver dock mer primärvårdsbaserad 
forskning för att veta olika symtoms prediktiva värden för olika sjukdomar inom primärvården. 

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL I BESLUTSSTÖDET 
Det kom upp flera önskemål under beslutsstödsutvecklingen kring funktioner som CaPrim och 
processledare på RCC Stockholm Gotland ville skulle införas i beslutsstödet. Alla kunde dock 
inte införas inom den tidsram som satts inför start av pilottestningen ute i verksamheterna. 
Viktigast av dessa önskemål var: 

• Läkemedel som används vid manliga miktionsbesvär till följd av en förstorad prostata 
påverkar PSA-värdet. Beslutsstödet borde kompensera PSA-värdet för användning av dessa 
läkemedel eftersom patienter då ska remitteras enligt SVF redan vid lägre PSA-värden.  

• I de fall patienter inte uppfyllde kriterier för SVF-remiss borde beslutsstödet komma med en 
rekommendation om när nästa PSA skulle tas utifrån patientens ålder, och aktuellt värde; 
önskan fanns även att journalsystemet skulle uppmärksamma läkaren när det var dags för nytt 
prov (alert i journalsystemet). 

• För att minimera behovet av dubbeldokumentation borde även anteckning genereras i 
patientjournalen då remiss skickas 

• Informationsruta som visas i samband med att ett nytt PSA-värde registrerats i journalen om 
värdet överskrider tröskelvärdet som gäller för patientens ålder 

• Möjlighet att låta beslutsstödet beräkna cancerrisk för patienten givet värden från journalen 
och svar på frågor från patienten 
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VIDAREUTVECKLING  
Efter avslutat pilotfas har Cambio CDS implementerat en majoritet av de förbättringar som 
föreslagits, bland annat en prototyp för generisk bedömning av cancerrisk enligt algoritmen 
QCancer. 

FÖRKORTNINGAR 
CaPrim Kunskapsteam cancer i primärvården 
CDS Clinical Decision Support 
PSA Prostataspecifikt antigen 
RCC Regionalt cancercentrum 
SVF Standardiserade Vård Förlopp 
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Regionala cancercentrum – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 
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