
 2019-02-08 

 

 1(11) 

 
 

 

 

Dokumenthistorik 

Version Datum Kommentar Handläggare 

1.0  2019-02-07 Första utgåva Mårten Elfström 

1.1 2019-02-08 Reviderad Mårten Elfström 

    

    

 

Förstudie inför organiserad prostatacancertestning i 

Sydöstra sjukvårdsregionen  

 

Sammanfattning 

Under 2018 har RCC i samverkan haft i uppdrag att utreda hur PSA-testningen i Sverige kan bli 

tydligare organiserad. RCC i samverkan har fördelat medel till de landsting och regioner som 

gör förstudier inför ett ställningstagande till införande av organiserad prostatacancertestning. 

Sydöstra sjukvårdsregionen beslutade då att göra en gemensam förstudie för alla tre regioner. 

Det finns även ett politiskt inriktningsbeslut med ambitionen att tillsammans arbeta fram 

förslag på arbetssätt och organisation för att bättre organisera PSA testningen i hela sydöstra 

sjukvårdsregionen för att på sikt minska dödligheten i prostatacancer samt minska 

överdiagnostik och överbehandling av cancer utan klinisk betydelse. Ambitionen är även att inte 

ytterligare öka belastningen på kritiska resurser samt att den är ekonomiskt försvarbar. 

Förstudien har analyserat PSA-prover ifrån Östergötland och Jönköping och kommer 

komplettera med data ifrån Kalmar när det finns tillgängligt. Dessutom har data samkörts med 

uppgifter ifrån prostatacancerregistret (NPCR) för att kunna selektera ut män utan en 

prostatacancerdiagnos. 

Resultaten hittills visar att det ser lite olika ut i de två regionerna samt att det är många 

vårdgivare som tar PSA-prover även om en väldigt liten del tar majoritet av proverna. 

Med PSA-data för perioden mellan 2012 och 2017 går det att se att andel män som tar PSA 

prover ökar för varje år. Vad det beror på måste analyseras mer noggrant. Även vid test av hur 

väl vårdprogrammets rekommendationer av kontrollintervall följs visar på att det sker en 

övertestning. 

Det fortsatta arbetet kommer fokusera på att ytterligare analysera skillnaderna mellan olika 

regioner och vårdgivare för att bättre förstå vilken lösning som bäst kommer öka graden av 

organisering till en rimlig kostnad och utan att ta för mycket av begränsade sjukvårdsresurser i 

anspråk. 
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1 Grundläggande information 

1.1 Syfte 

Som första steg i arbetet att i högre grad organisera prostatacancertestning i Sydöstra 

sjukvårdsregionen behöver nuläget kartläggas utifrån hur användandet av PSA-tester ser ut idag 

och vilka resurser som finns. 

1.2 Bakgrund 

Idag PSA-testas många män varje år men processen upplevs som oorganiserad då vissa män 

nekas test medan andra testas betydligt oftare än vad vårdprogrammet rekommenderar. Hur 

mycket och vilken informationen om risker och eventuella konsekvenser männen får i samband 

med test är också inte helt kartlagt.  

Det pågår flera studier kring vilken/vilka metoder som är bäst för att identifiera män med 

behandlingskrävande prostatacancer så tidigt som möjligt. Samtidigt som studierna pågår 

behöver Sydöstra sjukvårdsregionen ta ställning till i vilken omfattning och på vilket sätt 

prostatacancertestningen blir mer organiserad samtidigt som det inte ”äter upp” de kritiska 

resurser som finns idag inom prostatacancervården. Som ett första steg i det är att kartlägga hur 

dagens situation ser med PSA-tester, vilken är den mest effektiva metoden idag.  

1.3 Förstudiens genomförande 

Förstudien har samkört data ifrån NPCR om vem som har diagnostiserats med prostatacancer 

mellan 1999 och 2017 med data ifrån labbsystemen för PSA analyser för att kunna skilja på 

PSA-prover tagna på män med cancer respektive utan cancer. Labbdata har samlats in för 

perioden 2012-2017 för att få en bild av hur PSA-testning har utvecklats över tid samt få en bild 

av hur ofta män tar PSA-test. 

Information har även hämtas ifrån SCB och Socialstyrelsen för att se för att se hur många män 

som bor i respektive län i olika åldrar samt incidens.    

Förstudieledare: Mårten Elfström   

Förstudiegrupp: David Robinsson (processledare prostatacancer i RCC Sydöst, urolog Region 

Jönköping), Olof Gunnarsson (urolog Region Kalmar län), Bengt Ekvall (patientrepresentant) 

Tidsperiod: 2018-10-01 – 2019-01-30 

 

2 Omfattning och avgränsningar 

Förstudien har analyserat data under perioden 2012-2017 (från och med augusti 2012 för 

Jönköping grund av systembyte vid den perioden). Anledningen till det urvalet är att det på kort 

tid gick att få fram data för den tidsperioden. Att förstudien valde att analysera en femårsperiod 

var för att se om det finns mönster som förändras över tid samt att se om män kom tillbaka för 

ett nytt PSA-prov inom tidsgränsen enligt det nationella vårdprogrammet. 
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På grund av juridiska hinder har inte labbdata ifrån Kalmar inte kunnat analyseras än. 

Rapporten kommer dock komplettera med dess data så fort de finns tillgängliga. 

2.1  Angränsningar 

Män som har testas inom företagshälsovården och PSA-provet analyserats på privata 

laboratorier eller laboratorier utanför Sydöstra regionen är inte med. 

Ingen hänsyn har tagits till om mannen äter 5-alfareduktashämmare (dutasterid och finasterid) 

vilket påverkar PSA-nivån. 

Underlaget är enbart byggt på antalet PSA-prover och nivåer på PSA värde. Det finns ingen 

koppling till vilken klinisk misstanke eller bakgrund till att PSA provet togs vid det enskilda 

tillfället utan analyserna är enbart baserade på riktlinjerna i vårdprogrammet om handläggning 

efter PSA-test.  

 

3 Nulägesbeskrivning 

3.1  Bakgrund 
För att få en uppfattning om befolkningsunderlaget i sydöstra sjukvårdsregionen och hur antalet 

män i olika åldersgrupper förändrats över tid samt hur antalet fall av prostatacancer och 

incidens finns nedan grafer ifrån SCB och Socialstyrelsen. 

 

 Graf 1: Antal män per 5-ålders intervall (källa: SCB)   

 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/prostata/vardprogram/gallande-vardprogram-prostatacancer/8.-individbaserad-psa-testning/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/prostata/vardprogram/gallande-vardprogram-prostatacancer/8.-individbaserad-psa-testning/
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Graf 2: Antal nya prostatacancerfall per år (Källa: Socialstyrelsen) 

 

 

Graf 3: Antal nya cancerfall per 100 000 personer (Källa: Socialstyrelsen) 



6 

 

 

 
 

 

 

 

 

Graf 4: Åldersstandardiserad incidens (källa: Socialstyrelsen) 

 

  

Graf 5: Antal nya cancerfall i Jönköpings län (källa: Socialstyrelsen) 
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Graf 6: Antal nya cancerfall i Kalmar län (källa: Socialstyrelsen) 

 

  

Graf 7: Antal nya cancerfall i Östergötlands län (källa: Socialstyrelsen) 
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3.2  Antal PSA prover per invånare 

Nedan grafer visar hur stor andel av männen utan prostatacancer som tar PSA-prover och om 

det finns skillnader mellan regionerna. Resultatet visar att männen i Jönköping i större 

utsträckning tar PSA-prover än männen i Östergötland.  

För att beräkna andelen män som har tagit PSA-prov har antalet PSA-prover i en åldersgrupp 

delats med antalet män i samma åldersgrupp. För att hantera att det tas två eller fler PSA-prover 

i nära anslutning av varandra för att verifiera PSA-nivån har bara ett PSA-prov per år och man 

räknats. I Jönköping finns det bara data för de 4 sista månaderna 2012, därav väldigt låg andel. 

  

Graf 8: Procent av män som har tagit PSA-prov i Jönköpings län (källa: INCA och labbdatabas) 

 

Graf 9: Procent av män som har tagit PSA-prov i Östergötlands län (källa: INCA och labbdatabas) 
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3.3  Provtagning hos offentliga och privata vårdgivare 

I underlaget finns inte PSA-prover med där analysen har skett på ett privat laboratorium eller 

något laboratorium utanför sydöstra sjukvårdsregionen. Bedömningen är att det inte upplevs så 

vanligt med patienter på urologklinikerna där mannen har startat sin utredning hos privata 

vårdgivare och analyserat hos privat laboratorier varför vi har valt att bortse ifrån det i nuläget. I 

det fortsatt arbetet kommer alla privata vårdgivare försöka inkluderas för att säkerställa att alla 

får samma information.  

I RÖ och RJL har det tagit PSA-prover hos 974 vårdgivare (vars PSA-prov behandlats av våra 

laboratorier). Av de 974 vårdgivarna står 80 stycken remittenter för 80% av antalet prover för 

prover tagna på män utan cancer. Av alla remittenter är det 588 stycken som under 5 

årsperioden tagit mindre än totalt 10 stycken PSA-prover. 

 

 

Graf 10: Antal remittenter och antal PSA-prover i förhållande till totalt antal PSA-prover (källa: INCA och 

labbdatabas) 
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3.4  Följsamhet till vårdprogram 

I ett försök att se i hur stor grad vårdprogrammet följs har nästa provtagningsår enligt 

vårdprogrammet beräknats utifrån ålder vid provtagningstillfälle, PSA-värde och ökning av PSA 

värde sedan förra provtagningen. Har nästa PSA-prov tagits enligt vårdprogrammet har provet 

kategoriserats som enligt plan. Har PSA-prov tagits innan beräknat provtagningsår har det 

kategoriserat som övertestning eller efter beräknat år har det kategoriserat som undertestning. 

Ifall PSA-värdet överstigit nivåer för välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp 

(SVF) har provet klassats som SVF (även om SVF infördes först 2017). Om en 

prostatacancerutredning har startas eller inte finns ingen information om. 

De uppenbara bristerna med den beräkningen är att den baseras på kalenderår och inte löpnade 

12 månaders intervall. Är uträknat provtagningsår 2015 och mannen tar PSA-prov i december 

2014 räknas det som övertestning. En annan brist är att algoritmen inte kan hantera ifall nästa 

PSA-prov är ett omtest eller nytt test vilket medför att alla omtester kategoriseras som 

övertestning. Algoritmen är baserad på 2018 års vårdprogram och ingen hänsyn har tagits till 

om vårdprogrammet under tiden 2012 till 2017 ändrat PSA-nivåer och kontrollintervall. 

I bilaga 1 finns några exempel på hur algoritmen fungerar. Granskas enskilda män och 

hanteringen av deras PSA nivåer och kontrollintervall kan det förefalla enkelt att se orsaken till 

varför ytterligare tests har tagits. Underlaget innehåller dock över 286,000 PSA-prover vilket 

omöjliggör kontroll av enskilda män utan analysen av över/undertestning ger en endast 

indikation om hur väl vårdprogrammet följs.   

 

 Graf 11: Följsamhet till vårdprogram. Antal PSA-prover som kategoriserats i förhållande till vårdprogram 

(källa: INCA och labbdatabas)   
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3. 5 Fortsatt arbete/analys 

Graferna 8 och 9 visar på att det sker en betydande PSA-provtagning av män över 75 år. Ett av 

målen med en mer organiserad PSA-testning är att försöka tidigarelägga PSA-prover till när 

männen är mellan 50 och 75 år. Vad orsaken är till att det tas mycket PSA-prover på män över 

75 år samt behöver studeras djupare samt vilket effekt det skulle ha på totalt antal PSA-prover.  

Sifforna i graf 10 som visar på att det är en liten del av alla remittenter som står för majoriteten 

av PSA-proverna behöver också analyseras mera för att se om det finns något mönster i till 

exempel vilken typ av vårdgivare som tar flest PSA-prover eller om enskilda vårdgivare avviker.  

De preliminära fynden i graf 11 som visar på en betydande del övertestning som måste 

analyseras noggrannare samt försöka rensa bort alla omtester.  Varför antalet PSA-prover enligt 

plan sjunker år för år samtidigt som incidens för cancer ökar är också något att studeras vidare. 

Ett ytterligare område som förstudie inte har berör men som behöver kartläggas är vilken 

information männen får i samband med sin PSA-provtagning.  

Den regionala sjukvårdsledningen (RSL) och RCC ledningsgrupp i sydöst är mycket intresserad 

av att följa utveckling vilket gör det kommer regelbundet kommer vara en punkt på 

dagordningen för att följa utveckling samt ta de beslut som krävs för att komma vidare. 

 

3.6 Vilken eller vilka metoder för analys av PSA används i dag?  

Inom sydöstra sjukvårdsregionen används samma typ av analys av PSA-prover används i ett 

flertal år. 

 

3.7  Befintliga resurser  

Förstudien har inte lagt tid på att kartlägga och beskriva vilka kritiska resurser som finns idag då 

det är ganska svårt att göra det likvärdigt så det går att jämföra olika regioner med varandra. I 

det fortsatta arbetet kommer det behöva utredas hur mycket resurser en organiserad PSA-

testning kommer innebära. 

 

4 Ställningstagande  

Den regionala sjukvårdsledningen i sydöstra sjukvårdsregionen har tagit ett inriktningsbeslut att 

alla tre regioner ska samarbeta kring ett framtida läge med organiserad PSA-provtagning och 

långsiktigt arbeta fram en plan för hur det ska organiseras. Hur det ska se ut och i vilken takt det 

ska införas är dock inte klarlagt utan förstudien kommer behöva bevaka hur andra regioner gör 

samt ännu mer kartlägga och analysera vilka personalmässiga, tekniska och ekonomiska 

förutsättningar som finns i sydöstra.  



Bilaga 1 
Exempel på hur algoritmen för hur väl vårdprogrammet följs. 

 

Födelseår
Datum för 

PSA

Provtagnings-

år

PSA 

värde

PSA 

intervall

Ålder vid 

provagning

ålders-

intervall

Typ av vård-

givare

Över/under-

test
Intervall till nästa provtagning

1944 2012-09-10 2012 4,49 3-5 µg/L 68 65-69 Urolog SVF

1944 2012-12-18 2012 0,018 <1 µg/L 68 65-69 Urolog 2018

1944 2013-03-12 2013 0,015 <1 µg/L 69 65-69 Urolog Övertestning 2019

1944 2013-05-06 2013 0,026 <1 µg/L 69 65-69 Urolog Övertestning 2019

1944 2013-10-24 2013 0,016 <1 µg/L 69 65-69 Urolog Övertestning 2019

1944 2014-09-15 2014 0,016 <1 µg/L 70 70-74 Urolog Övertestning Ytterligare test inte motiverad

1944 2015-12-18 2015 0,023 <1 µg/L 71 70-74 Urolog Övertestning Ytterligare test inte motiverad

1950 2013-09-16 2013 1,0 1-2 µg/L 63 60-64 VC 2015

1950 2014-04-01 2014 0,48 <1 µg/L 64 60-64 VC Övertestning 2020

1950 2015-04-08 2015 0,66 <1 µg/L 65 65-69 VC Övertestning 2021

1950 2016-03-18 2016 0,92 <1 µg/L 66 65-69 VC Övertestning 2022

1950 2017-03-31 2017 1,2 1-2 µg/L 67 65-69 VC Övertestning 2019

1958 2012-02-13 2012 0,687 <1 µg/L 54 50-54 Privat 2018

1958 2014-03-11 2014 0,58 <1 µg/L 56 55-59 Privat Övertestning 2020

1958 2015-03-23 2015 0,807 <1 µg/L 57 55-59 Privat Övertestning 2021

1958 2016-04-04 2016 0,946 <1 µg/L 58 55-59 Privat Övertestning 2022

1958 2017-03-07 2017 0,912 <1 µg/L 59 55-59 Privat Övertestning 2023

1959 2014-04-24 2014 1,33 1-2 µg/L 55 55-59 VC 2015

1959 2015-04-07 2015 2,1 2-3 µg/L 56 55-59 Urolog 2017

1959 2015-08-17 2015 1,33 1-2 µg/L 56 55-59 Urolog Övertestning 2017

1959 2016-03-24 2016 0,776 <1 µg/L 57 55-59 Urolog Övertestning 2022

1959 2016-12-14 2016 0,772 <1 µg/L 57 55-59 Urolog Övertestning 2022

1942 2013-09-13 2013 0,49 <1 µg/L 71 70-74 Privat Ytterligare test inte motiverad

1942 2015-05-11 2015 0,76 <1 µg/L 73 70-74 Privat Övertestning Ytterligare test inte motiverad

1942 2017-10-09 2017 0,63 <1 µg/L 75 75-79 VC Övertestning Ytterligare test inte motiverad

1950 2013-09-06 2013 1,3 1-2 µg/L 63 60-64 VC 2015

1950 2014-04-15 2014 0,99 <1 µg/L 64 60-64 VC Övertestning 2020

1950 2014-12-01 2014 0,91 <1 µg/L 64 60-64 VC Övertestning 2020

1950 2015-11-23 2015 1,1 1-2 µg/L 65 65-69 VC Övertestning 2017

1950 2016-11-18 2016 0,81 <1 µg/L 66 65-69 VC Övertestning 2022

1950 2017-12-13 2017 0,84 <1 µg/L 67 65-69 VC Övertestning 2023


