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Underlag till förstudie inför organiserad prostatacancertestning 

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

bli tydligare organiserad. RCC i samverkan kommer att fördela medel till de landsting som 

gör förstudier inför ett ställningstagande till införande av organiserad prostatacancertestning. 

Detta dokument anger vad förstudien ska innehålla. 

Förstudien ska skickas in till info@cancercentrum.se senast den 30 januari. Förstudien görs med 

fördel i samverkan mellan landstingen i regionen. Den ska förhålla sig till RCC i samverkans 

rekommendationer om hur prostatacancertestningen kan organiseras.   

Förstudiens innehåll 

Följande områden ska beskrivas i förstudien, per landsting. 

Befolkningsunderlag 

 Antal män mellan 50 och 75 års ålder: Totalt och per 5-års åldersintervall (50-55, etc) 

 Antal nya fall av prostatacancer per 5-års åldersintervall 

 Den åldersstandardiserade incidensen av prostatacancer 

Befintlig provtagning 

 Andel män mellan 50 och 75 års ålder (totalt och per 5-års åldersintervall) utan 
diagnostiserad prostatacancer som har lämnat PSA-prov  
- under 2017 
- om möjligt: någon gång under de senaste 5 och 10 åren  

 Hos vilka vårdgivare, såväl offentliga som privata, PSA-prov togs år 2017 på män mellan 
50 och 75 års ålder utan diagnostiserad prostatacancer. 

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

Befintliga resurser 

Inventering av resurser inom nyckelområden: urologisk diagnostik, urologisk 

operationskapacitet, strålbehandlingskapacitet, patologi, MR. Finns befintliga system för 

hantering av kallelser och svarsbrev samt uppföljning?  

Landstingets ställningstagande 

Har landstinget för avsikt att påbörja ett projekt för införande av organiserad testning? Motivera 

svaret. 

Planerat arbete 

Om landstinget planerar att gå vidare med ett projekt för införande av organiserad PSA-

testning: 

 Vilka steg som planeras inför ett eventuellt beslut om att organisera PSA-testningen. 

 Översiktlig plan för införande av organiserad prostatacancertestning i förhållande till 
rekommendationerna om samordning, organisation och testning i det nationella 
underlaget till handlingsplan.  
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