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DOKUMENTETS GILTIGHETSOMRÅDE: Detta dokument riktar sig till alla vårdgivare som utreder och 

behandlar prostatacancer i Region Stockholm. Det utgör en skarp rekommendation för planering av 

vård och är en komplettering till det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Dokumentet är 

giltigt till dess det är upphävs från Regionalt Cancercentrum, Stockholm. 

SYFTE: Att minska smittspridning under pågående epidemi genom att optimera besök på 

vårdinrättningar samt att identifiera de patienter som är i störst behov av snar handläggning.  

ALLMÄNNA RIKTLINJER: Beställ undersökningar och boka besök enbart om resultatet är avgörande. 

Överväg att skjuta upp medicinska åtgärder som inte tydligt påverkar progressionsrisk. Personer >70 

år är särskilt utsatta för covid – deras fysiska vårdkontakter ska begränsas om möjligt. 

 

REKOMMENDATIONER DIAGNOSTIK AV PROSTATACANCER: 

Initierande av diagnostik av prostatacancer hos symtomfria män skjuts upp med nytt 

ställningstagande efter 6 månader.  Ta ej PSA om inte stark misstanke om prostatacancer enligt 

kriterier nedan. 

Diagnostik av prostatacancer hos män där misstanke om lokalt avancerad eller metastaserad 

sjukdom prioriteras. Exempel på indikationer för utredning inkluderar nytillkomna skelettsmärtor, 

snabbt tilltagande vattenkastningsbesvär eller tydligt patologiskt palpationsfynd rektalt (≥T3). 

Patienter som redan påbörjat sin diagnostiska kedja som visar sig ha förhöjd risk för prostatacancer 

kan efter individuellt ställningstagande fortsätta diagnostiken med MR eller biopsi.  
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REKOMMENDATIONER BEHANDLING AV PROSTATACANCER*: 

Låg-risk:  

Behandling med aktiv monitorering. Telefon-uppföljning efter 6 månader. Överväg 12 månaders 

intervall innan provtagning. Gör ej biopsi om inte stark indikation. 

Intermediär-risk:   

Patient med indikation på kurativ behandling behandlas om kapacitet finns och om potentiell nytta 

överväger riskerna för patienten. 

Hög-risk och lokalt avancerad sjukdom:   

Patient med indikation på kurativ behandling behandlas om kapacitet finns och om potentiell nytta 

överväger riskerna för patienten.  Om uppskjuten behandling, överväg att ge neo-adjuvant 

behandling med GNRH-agonist i 6-månadersberedning eller Bicalutamide 150mg x1 efter 

mamillbestrålning alt Tamoxifenbehandling.  

*uppdelat per sjukdomsgrupp enligt D’Amico-klassificering 

PSA- recidiv aktuella för salvage strålbehandling:  

Strålbehandling initieras utefter indikation om kapacitet finns. 

Ifall bristande kapacitet, överväg att skjuta uppbehandlingen 6 månader.  

- Patienter med svag indikation, skjut upp behandling och ny kontroll om 6 månader.  

- Patienter med stark indikation (tidiga recidiv, kort PSA-dubbleringshastighet, ålder) kan             

GNRH-agonist i 6-månadersberedning övervägas om strålbehandling inte kan starta.  

Spridd prostatacancer:  

Starta ADT direkt vid diagnos som vanligt sen remiss till onkolog för bedömning om 

tilläggsbehandling. 

Ge medicinsk behandling enligt nedan: 

mHSPC 

Avstå docetaxel. Ge abirateron eller enzalutamid som alternativ till progress. 

mCRPC - Första linjens behandling 

I första hand enzalutamid som ej kräver provtagning de första tre månaderna.   

mCRPC - Andra linjens behandling 

Om docetaxel i första linjen - I första hand enzalutamid som ej kräver provtagning de första tre 

månaderna. 

Om aktuell för docetaxel – Starta Docetaxel behandling med GCSF stöd.  

Xofigo kan vara ett alternativ om patienten endast har skelettmetastaser. 

Lokal strålbehandling mot prostatan vid M1 patienter endast vid svåra symptom som inte kan 

kuperas på annat sätt. 

 

 


