
 
Avd. Stöd för evidensbaserad medicin 
Metodrådet SLL-Gotland 
 
 

Screening för prostatacancer och STHLM 3 studien 

Screening av prostatacancer enligt Socialstyrelsen 

Enligt Socialstyrelsens Riktlinjer från 2014 rekommenderas att Hälso-och sjukvården inte bör erbjuda 

screening för prostatacancer (PC) för män 50-70 år med test av prostataspecifikt antigen (PSA). 

Avgörande för rekommendationen är att de negativa effekterna i form av diagnostik och behandling 
av PC som egentligen inte skulle behöva behandlas är omfattande vid populationsbaserad screening 
med PSA-test. Ett screeningprogram med PSA-test skulle kunna minska dödligheten i PC med 1 till 4 
dödsfall per 1 000 män efter 10-15 år. Samtidigt skulle cirka 40-50 fler fall av prostatacancer 
diagnostiseras per 1 000 män, jämfört med om det inte hade förekommit någon screening. 

Socialstyrelsen har 2013 bedömt att de negativa effekterna i form av överdiagnostik och 
överbehandling vid PSA-screening på befolkningsnivå väger tyngre än de positiva i form av minskad 
dödlighet och sjuklighet i PC. 

 

STHLM 3-studien 

Manuskriptet ”The risk-based STHLM3 Model improves prostate cancer testing in men 50-69 years” 
utvärderar en modell för diagnostik av PC och jämför det med enbart PSA. Syftet har varit att 
adressera de negativa effekterna med överdiagnostik med PSA-testet. Prospektivt evalueras ett 
tillägg till PSA-testen av ett testbatteri med en kombination av plasmaprotein-biomarkörer, genetisk 
polymorfism och kliniska variabler. Författarna konkluderar att tillägget kan minska mängden män 
som i onödan behöver genomgå biopsi (falskt positiva test), men med samma sensitivitet för att 
diagnostisera PC med Gleason Score >7 som  ett PSA-värde >3 ng/ml.   

 

Studien är väl genomförd enligt den studiedesign som planerats. 

 

Om STHLM3-modellen införs 

 kan det leda till att mindre andel kliniskt insignifikanta tumörer diagnosticeras 

 vilket leder till att större andel kliniskt signifikanta tumörer diagnosticeras och 

 minskar antalet patienter som genomgår biopsi och leder till färre fall av biopsi-orsakad 
urosepsis. 

 Testets konstruktion ger möjlighet att i framtiden komplettera med nya analyser. 

 

Dock föreligger studiespecifika problem:  

 Studien är icke-randomiserad; varje individs PSA-test utgör ”golden standard”. 

 Det föreligger ett stort bortfall, enbart 43 % av inviterade män har deltagit (selektions bias). 
Representativiteten och överförbarheten av resultat är därmed tveksam. 

 I studien rekommenderades 7606 män att genomgå biopsier. Av dessa utfördes biopsier på 
5426 män. Avsaknad av biopsi på 2180 individer påverkar studiens robusthet. 

 Studien är ett diagnostiskt test som inte utvärderar långtidsutfallet för PC avseende 
sjukdomsspecifik mortalitet. En representativ kontrollgrupp vore önskvärt att jämföra med 
vid en sådan utvärdering om 10-15 år. 



    
    

 Testutfallet bör jämföras med PAD från prostatektomi och MRI-undersökningar för att öka 
validiteten. 

 Med PSA-test enbart är risken för överbehandling stor (12-19 opererade för att rädda livet 
på en patient). Aktiv monitorering kan dock minska denna risk. Det är okänt hur stor 
överbehandlingsrisken är med STHLM 3-modellen. 

 Efter blodprovtagning har patienten olikt en organiserad screening brevledes uppmanats att 
själva söka vissa urologer för fortsatt utredning. Man har därmed tappat kontrollen av hur 
patienten hanterar situationen. De kan ha besökt andra läkare och ordinerats 
kompletterande diagnostiska metoder såsom MRI. 

 Sekundära utfall som oro förorsakad av inbjudan eller ett positivt test är inte hanterade i 
studien. 

 >15 % (7606) av deltagarna hade positivt test varav varav drygt 70% (5426) gick till biopsi där 
knappt 40% (2106) diagnosticerades med PC vilket innebär att precisionen i STHLM 3-
modellen är låg. 

 Resultaten måste, som vid all vetenskaplig forskning, verifieras i oberoende studier. 

 Information och återkoppling till kliniker som tagit hand om patienter för fortsatt 
behandling/övervakning har varit undermålig och förorsakat problem. 

 

Framtidsperspektiv 

Forskning pågår på många håll för att förbättra diagnostiken vid PC, exempelvis genom mätning av 

kallikreiner i blod och MRI. En utredning från SBU 2014 (med litteratursökning fram till juni 2013) 

visade att den bilddiagnostiska tillförlitligheten då var otillräcklig jämfört med prostatabiopsier. Ett 

skifte mot utökat antal MRI-undersökningar i PC-utredningar pågår. Ultraljudsledd punktion efter 

tumördiagnostik med så kallad multiparametrisk MRI leder till riktade biopsier i tumören, minskar 

antalet biopsier och därmed risken för livshotande urosepsis. MRI-användande stöds av en färsk 

avhandling från Göteborgs Universitet av Anna Grenabo. Med MRI sjönk indikationerna för biopsi 

från 20 % till 7 %. 

Den förekommande opportunistiska screeningen för PC är problematisk. Dels anses det vara en 

ojämlik verksamhet trots att många känner till metoden, informationen som erhålls i samband med 

provtagningen är inte alltid helt relevant och mycket oro skapas för en relativt låg risk att -totalt sett- 

dö i prostatacancer. Många onödiga utredningar som innebär risk för svåra infektioner genomförs 

och förorsakar både lidande och onödiga kostnader. Sannolikt skulle en populationsbaserad 

organiserad screening (godkänd av Socialstyrelsen) med vederhäftig information till alla som önskar 

vara mer kostnadseffektiv och mindre skadlig än den opportunistiska screening som nu pågår 

(Avhandling från Göteborg av Rebecka Arnsrud-Godtman, 2014). Det blir därvid en icke-fråga att 

förbättra diagnostiken inom opportunistisk screening. 

När STHLM3 studien och andra relevanta studier publicerats kommer Socialstyrelsen enligt samtal 

med enhetschefen Arvid Widenlou-Nordmark (juni 2015) att göra en översyn av befintliga 

rekommendationer om screening för PC. 

Innebörd för SLL av STHLM 3-studien: 

 

 Det samverkansavtal som finns mellan SLL (Avd. chef L. Karnström) och KI (direktör B. 

Norrving och  stf. prefekt MEB P.Dickman, 2011) omfattade blodprovstagning och 

provanalys men inte utökat antal biopsier eller behandling av ökat antal biopsiorsakade 

urosepsis-fall och prostatektomier. 



    
    

 Komplikationsproblemen efter utredning enligt STHLM 3-modellen måste kartläggas och 

resurserna för nedan nämnda specialiteter måste dimensioneras för handläggning av dessa. 

 En viktig erfarenhet inom SLL med STHLM 3-modellen är att resurserna inte är 

dimensionerade efter den omfattande verksamheten som förorsakas inom urologi, 

infektion, patologi, laboratoriemedicin, anestesi och radiologi.  

 Multipla transrektala mellannålsbiopsier innebär betydande risker vid en snabbt ökande 

prevalens av multiresistenta bakterier. Med tillägg av multiparametrisk MRI kan denna risk 

minimeras. 

 Studien har givit upphov till undanträngningseffekter varvid andra angelägna urologiska 

utredningar och behandlingar har fått stå tillbaka. Effekterna kvarstår ännu ett halvår efter 

studiens avslutande. Personal har utsatts för stress och patientsäkerheten har påverkats 

negativt. 

 Ytterligare studier behövs för att hitta en optimal kombination av blodanalyser och MRI 

bedömningar för att minska bieffekter och öka både sensitivitet och specificitet och därmed 

få rätt patienter till behandling respektive övervakning eller friskförklaring. Om STHLM 3 

modellen införs i den nuvarande opportunistiska screeningen försvåras förutsättningarna för 

denna forskning. 

 

Sammanfattning 

 Beslut om organiserad screening tas av Socialstyrelsen.  

 Opportunistisk provtagning ska i princip icke uppmuntras då det optimala är ett 

välorganiserat screeningprogram (effektivast, hälsoekonomiskt försvarbart, utvärderingsbart 

och styrbart). Fortsatt opportunistisk PSA-testning är inget långsiktigt alternativ, då det är 

både kostsamt och ospecifikt med dålig sensitivitet. 

 STHLM 3 är en väl genomförd studie och ett viktigt men otillräckligt steg på väg mot en 

organiserad screening. 

 När man jämför en ny metod med en dålig kan den nya vara bättre men det betyder inte att 

den är bra. 

 Ytterligare forskning behövs för att hitta en optimal kombination av blodanalyser och MRI 

bedömningar för att minska bieffekter och öka både sensitivitet och specificitet för 

undersökningarna. Därmed kan man få rätt patienter till behandling respektive övervakning 

eller friskförklaring. Om STHLM 3 modellen införs i den nuvarande opportunistiska 

screeningen försvåras förutsättningarna för denna forskning. 

 Vid ytterligare forskningsprojekt behöver berörda kliniker involveras och resurssättas för att 

optimalt kunna ta han om den ökade mängden patienter utan undanträngningseffekter. 
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