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BAKGRUND TILL FÖRSTUDIEN 

Socialdepartementet gav våren 2018 SKL i uppdrag att standardisera och effektivisera PSA-
testningen och att identifiera kunskapsluckor om kompletterande diagnostiska tester för 
prostatacancer. Regionala cancercentrum i samverkan har därför tagit fram rekommendationer 
om organiserad prostatacancertestning. Eftersom PSA-prov måste kompletteras med andra tester 
innan en cancer kan diagnostiseras används begreppet organiserad prostatacancertestning. 

Socialstyrelsen uppdaterade 2018 sin rekommendation om screening för prostatacancer. De 
avråder fortfarande från ett nationellt screeningprogram, eftersom nyttan inte tydligt bedömdes 
överväga de negativa effekterna på befolkningsnivå. Socialstyrelsen framhåller däremot att hälso- 
och sjukvården kan bidra till ökad kunskap genom att erbjuda organiserad PSA-testning inom 
ramen för forskning och utveckling.  

Regionala cancercentrum i samverkan rekommenderar följande grundprinciper för 
landstingsbaserade projekt om organiserad testning för prostatacancer: 

1. Innan projekten påbörjas måste tillgängliga och nödvändiga resurser utredas och 

bedömas.  

2. Projekten bör utformas, utvärderas och rapporteras så att de kan bidra till att fylla 

väsentliga kunskapsluckor om hur prostatacancerdiagnostiken kan förbättras, genom 

organisatoriska åtgärder och kompletterande diagnostiska tester.  

3. Män som erbjuds att delta måste få balanserad information om tänkbara fördelar och 

nackdelar med tidig diagnostik av prostatacancer.  

4. Projekten bör omfatta hela vårdkedjan, från information och PSA-testning, fram till en 

eventuell prostatacancerdiagnos.  

5. För att projekten både ska kunna ge jämlik vård i enlighet med Socialstyrelsens och det 

nationella vårdprogrammets rekommendationer och bidra till att fylla väsentliga 

kunskapsluckor bör de samordnas vad gäller administrativa enheter och system, 

uppföljning, erbjudande och information om deltagande, egenkostnad, åldersgrupper, 

gränsvärde och testintervall för PSA-prov, handläggning av män med PSA över 

gränsvärdet och av män med ärftligt ökad risk, utvärdering av kompletterande 

diagnostiska tester och av organisatoriska aspekter, samt hur PSA-testning bland äldre 

män kan minskas. Regionala cancercentrum i samverkan har i enlighet med 

Socialdepartementets uppdrag utformat rekommendationer för hur dessa aspekter bör 

samordnas.  

RCC i samverkan kommer att fördela medel till de landsting som gör förstudier inför ett 
ställningstagande till införande av organiserad prostatacancertestning. Följande områden ska 
beskrivas i förstudien, per landsting: 

 Befolkningsunderlag 

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

etc) 

o Antal nya fall av prostatacancer per 5-års åldersintervall 

o Den åldersstandardiserade incidensen av prostatacancer 

 

 Befintlig provtagning 

o 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 
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o Hos vilka vårdgivare, såväl offentliga som privata, PSA-prov togs år 2017 på män 

mellan 50 och 75 års ålder utan diagnostiserad prostatacancer. 

o 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: 

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

testningen. 

o Översiktlig plan för införande av organiserad prostatacancertestning i förhållande 

till punkt 1-14 i det nationella underlaget till handlingsplan. 

Detta dokument utgör redovisning av Västra Götalandsregionens förstudie inför ett 
ställningstagande till införande av organiserad prostatacancertestning.   
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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  
 

Antal män per ålder och kalenderår 1 november, 50–74 år, 2013-2017, Västra Götalandsregionen. 
Källa: SCB. 

 

Ålder 

Kalenderår 

2013 2014 2015 2016 2017 

50 11182 11574 11804 11862 11695 

51 10272 11181 11571 11794 11855 

52 10148 10288 11169 11579 11842 

53 9703 10147 10275 11180 11577 

54 9946 9684 10120 10287 11200 

55 9904 9934 9643 10092 10284 

56 9859 9868 9919 9652 10077 

57 9921 9805 9861 9904 9612 

58 9543 9905 9753 9826 9878 

59 9328 9501 9866 9732 9802 

60 9623 9279 9446 9824 9685 

61 9331 9551 9229 9383 9762 

62 8985 9243 9482 9160 9281 

63 9465 8902 9187 9398 9081 

64 9876 9384 8824 9107 9314 

65 10005 9818 9275 8717 9035 

66 9866 9896 9702 9181 8642 

67 9704 9740 9774 9588 9028 

68 9698 9525 9588 9629 9428 

69 9167 9541 9386 9460 9486 

70 8678 9003 9410 9202 9286 

71 7798 8506 8828 9266 9025 

72 6639 7647 8302 8644 9065 

73 6243 6496 7491 8116 8479 

74 6109 6106 6361 7309 7909 

50-74 230993 234524 238266 241892 244328 
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Antal män per ålder och kalenderår 1 november, 50–74 år, 2013–2017, Västra 
Götalandsregionen. Källa: SCB. 

 

 

 

 

 

Antal män med nyupptäckt prostatacancer per ålder och kalenderår, 50–74 år,  
2013-2017, Västra Götalandsregionen. Källa: Regionalt cancercentrum väst. 
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Ålder 

Kalenderår 

2013 2014 2015 2016 2017 

50 10 5 4 7 9 

51 6 9 11 16 11 

52 5 7 7 15 16 

53 11 8 20 18 15 

54 13 11 22 22 15 

55 28 13 21 26 23 

56 23 25 24 24 33 

57 27 28 29 32 27 

58 29 23 20 44 50 

59 23 37 31 37 28 

60 47 43 40 50 59 

61 53 42 49 51 82 

62 43 45 52 48 43 

63 46 43 57 59 76 

64 65 63 55 71 83 

65 61 69 80 71 62 

66 79 75 97 83 68 

67 66 69 79 90 76 

68 88 81 93 91 90 

69 98 89 86 100 105 

70 72 68 71 85 81 

71 50 70 80 78 84 

72 51 56 69 79 101 

73 50 51 56 75 73 

74 49 64 53 66 74 

50-74 1093 1094 1206 1338 1384 
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Antal män per 100 000 med nyupptäckt prostatacancer per ålder och kalenderår, 50-74 år,  
2013-2017, Västra Götalandsregionen. Källa: Regionalt cancercentrum väst. 

Ålder Kalenderår 

2013 2014 2015 2016 2017 

50 89,4 43,2 33,9 59,0 77,0 

51 58,4 80,5 95,1 135,7 92,8 

52 49,3 68,0 62,7 129,5 135,1 

53 113,4 78,8 194,6 161,0 129,6 

54 130,7 113,6 217,4 213,9 133,9 

55 282,7 130,9 217,8 257,6 223,6 

56 233,3 253,3 242,0 248,7 327,5 

57 272,1 285,6 294,1 323,1 280,9 

58 303,9 232,2 205,1 447,8 506,2 

59 246,6 389,4 314,2 380,2 285,7 

60 488,4 463,4 423,5 509,0 609,2 

61 568,0 439,7 530,9 543,5 840,0 

62 478,6 486,9 548,4 524,0 463,3 

63 486,0 483,0 620,4 627,8 836,9 

64 658,2 671,4 623,3 779,6 891,1 

65 609,7 702,8 862,5 814,5 686,2 

66 800,7 757,9 999,8 904,0 786,9 

67 680,1 708,4 808,3 938,7 841,8 

68 907,4 850,4 970,0 945,1 954,6 

69 1069,1 932,8 916,3 1057,1 1106,9 

70 829,7 755,3 754,5 923,7 872,3 

71 641,2 822,9 906,2 841,8 930,7 

72 768,2 732,3 831,1 913,9 1114,2 

73 800,9 785,1 747,6 924,1 861,0 

74 802,1 1048,1 833,2 903,0 935,6 

50-74 473,2 466,5 506,2 553,1 566,5 
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För diagrammet ovan med kumulativ risk är beräkningarna gjorda enligt “life table risk”-
metoden1. Denna metod tar hänsyn till dödlighet i befolkningen (competing risk) vid beräkning 
av den kumulerade risken. Metoden är mer korrekt än den som t ex används i Socialstyrelsen 
Cancer Incidence, baserad på kumulativ rate och som överskattar kumulativa risken, se figur 
nedan.  

 

Baserat på dessa kumulerade risker för olika åldrar är andel prostatacancerfria män i VGR 
beräknad för åldersgruppen 50-74 år 2017. Av de 244 328 männen i åldersgruppen är 234 071 
prostatacancerfria vilket motsvarar 95.8 % av männen. Enligt figuren ovan framgår att det 
varierar från 0.2 % för en 50-årig man till 11.7 % för en 74-årig man. 

  

                                                 

 

 

 

1Cancer incidence: life table risk versus cumulative risk, Leo J Schouten, Huub Straatman, Lambertus  
A L M Kiemeney, Andre L M Verbeek. Journal of Epidemiology and Community Health 1994;48:596-600 
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BEFINTLIG PROVTAGNING  

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

 Svar: Vi har kartlagt detta ner på nivån enskild vårdcentral. 
 

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

 Svar: Advia Centaur XP (UNILAB), Advia Centaur XPT (SÄS), Beckman Coulter Uni 
(SU) och Immunkemi Roche (NU) 

 

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

 Svar: Se nedanstående figur och tabell. 
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Ålder 

 

Antal män i VGR 
2017-12-31 utan 
prostatacancer 

Andel (%) 
med tagna 
PSA-prover 

2017 

Andel (%) 
med tagna 
PSA-prover 
2013–2017 

Andel (%) 
med tagna 
PSA-prover 
2008–2017 

50 11684 9,5 21,6 26,3 

51 11826 11,5 26,1 31,0 

52 11839 11,4 28,6 33,7 

53 11495 12,2 30,9 36,7 

54 11123 13,2 32,8 39,0 

55 10176 14,4 34,6 41,4 

56 9950 15,0 36,8 44,2 

57 9482 15,8 37,2 45,0 

58 9713 17,1 39,8 47,9 

59 9571 17,6 41,9 50,1 

60 9412 20,2 42,5 51,5 

61 9420 25,8 48,9 56,3 

62 8911 18,8 44,6 54,0 

63 8692 19,9 44,9 54,7 

64 8828 20,8 46,9 56,9 

65 8500 22,1 48,8 58,2 

66 8065 23,7 51,4 61,2 

67 8376 23,7 50,9 60,8 

68 8684 26,1 54,5 63,9 

69 8619 26,8 54,8 64,6 

70 8391 25,9 55,0 65,4 

71 8112 26,7 56,2 66,3 

72 8083 27,7 57,1 67,2 

73 7367 27,9 57,9 68,1 

74 6810 28,3 58,8 69,3 

50–74 233129 19,3 42,7 50,8 
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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?  

Urologisk diagnostik och urologisk operationskapacitet 
Frågorna kring urologisk diagnostik och operationskapacitet har besvarats via sektorsrådet i 
urologi. Där framkom att det i dagsläget inte finns överkapacitet på något sjukhus i regionen. Om 
organiserad PC-testning införs i full skala kommer det sannolikt att finnas möjlighet att 
upphandlas diagnostisk verksamhet (PSA-prov, MR, patologi) utanför sjukhusen. 
Förutsättningarna för detta har inte utretts. Sektorsrådet önskar att frågan om implementering av 
robotkirurgi, som utreds separat, och fråga ska kopplas till frågan om införande av organiserad 
prostatacancertestning. Kostnaden för volymsökningen pga av ökad testning blir då en ganska 
liten andel av totalkostnaden för den regionala implementeringen av robotkirurgi. 

Strålbehandlingskapacitet 
Frågan beretts via verksamheten för onkologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det råder för 
närvarande underkapacitet för strålbehandling i VGR. Utbyggnad är inledd och kapaciteten 
kommer successivt att öka från 2021, men man räknar inte med balans före 2022. Om behovet av 
kurativt syftande strålbehandling ökar innan 2022 kan ledtiderna komma att öka. Med det 
föreliggande förslaget att de första åren enbart erbjuda testning till 50-åringar bedöms emellertid 
ökningen av antalet strålbehandlade män endast öka marginellt. Det totala resursbehovet för 
strålbehandling av prostatacancer kommer att minska eftersom av antalet fraktioner per 
behandling kommer att minska pga nya forskningsrön. 

Patologi och MR 
Vad gäller patologi och röntgen har diagnostikrådet lämnat tagit ställning till dessa frågor.  

Ökning av antalet biopsier och operationspreparat inom patologi innebär behov av motsvarande 
1,5 läkartjänst inom patologin, där bristen på specialistläkare redan är besvärande. 

En organiserad PSA-provtagning kommer öka antalet män som utreds med MR efter negativa 
biopsier och antalet män i aktiv monitorering vilket leder till fler MR prostata. Organiserad PSA-
provtagning skapar också förutsättningar för nästa steg som är sekventiell screening med PSA 
och MR vilket kommer att kräva en helt ny organisation. Sammanfattningsvis kommer radiologin 
att behöva mer resurser för att klara av fler MR-utredningar.  

MR-utredningarna bör ske vid alla sjukhus som har MR lämplig för dessa undersökningar. Då 
kompetensen att bedöma dessa undersökningar för närvarande är begränsad samtidigt som 
antalet undersökningar förväntas öka kraftigt i antal bör dock bedömningen av dessa 
undersökningar ”centraliseras” genom skapandet av ett regionalt diagnostiskt nätverk 
innefattande alla verksamheter som utför dessa undersökningar. 
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Befintliga system för hantering av kallelser och svarsbrev samt uppföljning 
Det regionala hälsokontrollsystemet (HKS) ägs av VGR, driftas av VGR IT och förvaltas av 
Insieme. Detta system används för gynekologisk cellprovskontroll och bukaorta kontroll och dess 
webbtidbok används av mammografi för ombokningar av tider. Systemet har funnits i drift sedan 
2011 och används idag av ca 6 landsting för cellprovskontroll, de har dock egna installationer. 

För mammografi har Sectra en kallelsefunktion i de Sectra RIS systemen som finns i regionen 
medan HKS webbtidbok används för webbombokning.  

I INCAs driftsmiljö finns SCREESCO kallelsesystemet som används för denna studie för 
koloncancer screening. Denna lösning är nationell och är kopplad till ett studieregister på INCA. 
Detta system är baserat på HKS och förvaltas av RCC Uppsala/Insieme. 

I INCA utvecklas nu en generisk koloskopiscreening lösning som kan erbjudas till de landsting 
som önskar använda sig av det. Detta system är baserat på SCREESCO systemet och kommer att 
vara kopplat till ett koloskopiregister på INCA. Produktionsstart april 2019. Lösningen ägs av 
Regionala cancercentrum i samverkan. 

I HKS finns funktionalitet för att ge mottagningar prognos för kallelser, tidbok för att lägga 
schema, boknings- o kallelselogik, mottagningsfunktionalitet för de kallade att checka in i 
väntrummet och för personal att ta hälsodeklarationer och fakturera besök. Där utöver finns 
rapportfunktioner för felsökningar och kontroller samt e-remiss funktionalitet för att skicka 
remisser till patologilab. HKS har koppling till en webbtidbok och till 1177.se där kallade kan 
ändra sin tid, till Strålfors för att skicka e-brev samt till Cytburken för att skicka information om 
kallade, kontrollfil och avregistrerade samt för att hämta senaste prov. Skåne har visat intresse för 
HKS för organiserade prostatacancerprovtagning.  

Utifrån Skånes förfrågan har teknisk lösning för organiserad prostatacancerprovtagning som är 
integrerad med de register som finns i INCAs olika driftsmiljöer skisserats fram.  

 

Figur 1: Integrationer 
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Det finns tre större delar i det tekniska förslaget för prostatacancerprovtagning. Dessa är ett 
kallelsesystem för att kalla personer till PSA provtagning och Regionalt Cancercentrums (RCC) 
två INCA driftsmiljöer, RCC INCA och Screening INCA. 

Kallelsesystemet är det centrala systemet i denna lösning som väljer ut de personer som skall 
kallas och schemalägger, bokar och kallar de personer som valts ut. Därefter administreras 
provtagningen och e-remiss skickas till kemlab och relevant data inklusive provsvar skickas till 
prostatascreeningregistret. 

I samband med G2-studien i Göteborg har ett IT-stöd utvecklats som hanterar bokningar och 
kallelser. Då detta system är anpassat till just prostatacancerprovtagning kan detta tänkas utgöra 
ett bra underlag för framtida system baserat på HKS med koppling mot INCA.  

 

LANDSTINGETS STÄLLNINGSTAGANDE  

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

En utredning kring införande av organiserad PSA-provtagning i Västra Götalandsregionen 
genomfördes under 2017. Utredningen och förslag om införande av ett provtagningsprogram 
diskuterades i både program- och prioriteringsråd samt i Västra Götalandsregionens hälso- och 
sjukvårdsdirektörs ledningsgrupp. Utredningen visade att organiserad PSA-provtagning skulle 
kunna rädda fler liv till och till en rimlig ekonomisk kostnad. Däremot är bedömningen av nytta 
svårare att utreda utifrån överdiagnostikperspektiv och ställningstagande om deltagande. 
Utredningen ansågs behöva fördjupas vad gäller kommunikation, jämlikhet och etik, gärna i 
nationell samverkan. Ett sådant arbete har inletts, bl a i samarbete med medicinsk etiker, 
beteendevetare och Region Skånes projektgrupp för organiserad prostatacancertestning.  

Ärendet tas inom kort åter upp av regionledningen för värdering och beslut. 

 

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 punkt  
1-14 i det nationella underlaget till handlingsplan.  

 

VGRs arbetsgrupp för införande av organiserad prostatacancerprovtagning föreslog den 30 
januari följande successiva införande för VGRs Hälso- och sjukvårdsstyrelse (HSS):i  

1. Från 2020: Skicka information och erbjudande om testning till samtliga 50-åriga män i 

VGR. Av dessa 12 000 män förväntas hälften anta erbjudandet.  

2. Från 2021: Ny årskull av 50-åringar erbjuds testning. 

3. Från 2022: Ny årskull av 50-åringar erbjuds testning. Testning erbjuds även de män som 

år 2020 fick besked att de skulle ta nytt prov om 2 år. 

4. Senare, när organisationen är välfungerande och kapacitet finns, erbjuds ytterligare män 

testning och uppföljning. 

Vad gäller kostnader har en beräkning på införandet av organiserad testning tagits fram, se 
tabellen nedan.  
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Kalkylen visar kostnad för år ett och två av införande av organiserad prostatacancertestning inom 
VGR med start av projekt där män 50 år gamla inbjuds inom hela regionen. 

Vid fortsättning år tre med ytterligare en ny kull 50-åringar blir kostnaderna desamma som för år 
två plus kostnader för testning av de män som år 2020 fick besked att de skulle ta nytt prov om 
två år. Kalkylen inkluderar inte kostnader för de ca 75 män som förväntas gå till behandling.  

Då kommunikation, jämlikhetsaspekter och etik identifierats som viktiga aspekter för organiserad 
prostatacancerprovtagning i VGR planeras följande arbete:  

 Kommunikation: Delar av VGRs projektgrupp tar fram nationell information om 

fördelar och nackdelar med testning 

 Jämlikhetsaspekter: Aktiv information på enkel svenska, på andra språk och som filmer 

på internet 

 Etik: Särskild arbetsgrupp bildas i VGR med bl a Lars Sandman, professor i medicinsk 

etik vid Linköpings universitet 
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ÖVERSIKTLIG PLAN FÖR INFÖRANDE AV 
ORGANISERAD PROSTATACANCERTESTNING 
I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 

Nedan anges en kort beskrivning av hur planerna i VGR förhåller sig till RCC i samverkans 
rekommendationer daterade 2018-10-31 

Rekommendationer om samordning av projekten  

Nationell arbetsgrupp för samordning  

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation. 

Gemensamt administrativt system  

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation. INCA kommer att användas. Det 
administrativa systemet för den pågående screeningstudien i Göteborg kan ge värdefulla 
erfarenheter för hur modulen i INCA kan stuktureras. 

Nationell uppföljning  

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation. 

Nationellt informationsmaterial 

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation. VGR bidrar gärna aktivt i 
utformningen av det nationella informationsmaterialet. En doktorand har nyligen påbörjat ett 
avhandlingsprojekt om psykiska följder av screening för prostatacancer. Ett av delarbetena 
planeras som en utvärdering av den skriftliga information som sänds till män i samband med 
erbjudande om prostatacancertestning och detta skulle kunna samordnas med utvärderingen av 
den nationella informationen. 

Rekommendationer om hur projekten bör organiseras  

Grundläggande principer  

VGRs planer överensstämmer med dessa principer. 

Administrativa enheter  

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation. 

Primärvårdens roll 

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation. 

Administrativt system  

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation. 

Diagnostiska enheter 

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation. 

Uppföljning av projekt  

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation. 
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Åtgärder för att minska PSA-testning hos män äldre än 74 år utan misstanke på cancer 

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation. Några specifika åtgärder har dock 
inte planerats ännu. 

Rekommendationer om testningen  

Åldersgrupp  

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation. 

Ärftlig riskgrupp 

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation. 

Identifiering av män med allvarlig samsjuklighet 

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation. Vi planerar att använda inloggning 
till INCA för anmälan till testningen och där ska männen kunna ge information om sjuklighet. 

Införandefas 

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation. VGR planerar att börja med att 
bjuda in de yngre åldersgrupperna och successivt utöka till de äldre, samt erbjuda organiserad 
testning för de män mellan 50 och 74 år som själva tar initiativ till testning. 

Erbjudande och information om testning  

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation. 

Egenkostnad  

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation. 

Gränsvärde för PSA-prov 

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation. 

Testintervall för män med PSA under gränsvärdet 

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation. 

Handläggning av män med PSA över gränsvärdet  

VGRs planer överensstämmer med denna rekommendation, men Det är inte avgjort om MR ska 
erbjudas inför ställningstagande till biopsi till samtliga män med PSA över 3 ng/ml. 

Utvärdering av kompletterande diagnostiska metoder och av organisatoriska aspekter 

För närvarande planeras i VGR inte någon sådan utvärdering. 
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  Avdelningen för urologi 

Sahlgrenska akademin 

Göteborgs universitet 

Hemsida: www.g2screening.se 

E-post: g2@gu.se 
 

  PROSTATACANCERSTUDIE 

Information om 

screeningstudie gällande 

prostatacancer 
 

GÖTEBORG 2- STUDIEN 
 



Bakgrund och syfte 
 

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen bland män i 

Sverige och även den cancerform som är orsaken till flest dödsfall 

bland män. Blodprovet PSA (prostataspecifikt antigen) har avsevärt 

ökat möjligheterna till tidig upptäckt i botbart skede och är ofta 

använt i hälsoundersökningar. PSA är ett äggviteämne som enbart 

finns i prostatan. I normala fall läcker endast små mängder av detta 

ämne ut i blodet men vid sjukliga förändringar i prostatan kan värdet i 

blodet vara förhöjt. Ett förhöjt värde kan bero på olika orsaker och 

behöver således inte enbart bero på en tumör.  

 

Ett av problemen med nuvarande diagnostik av tumörer i 

prostatakörteln med hjälp av PSA är att vissa allvarliga tumörer är 

svåra att finna medan man i andra fall hittar en del små tumörer som 

visar sig vara harmlösa. För att förbättra diagnostiken vore det 

önskvärt att man med större träffsäkerhet hittar de farliga tumörerna 

och samtidigt undviker att finna harmlösa tumörer.  

 

En metod som utvecklats under senare år är 

magnetkameraundersökning (MR) av prostatakörteln. Denna metod 

har visat sig bättre än någon annan metod när det gäller att kunna 

avbilda tumörer i prostatakörteln. Den här studien syftar till att 

undersöka värdet av magnetkameraundersökning vid förhöjt PSA-

värde för tidig diagnostik av prostatacancer. Du tillfrågas härmed att 

vara med i denna undersökning.  

 

Förfrågan om deltagande 
 

Vi har i detta forskningsprojekt, som granskats och godkänts av 

Etikprövningsnämnden i Göteborg, valt att vända oss till män i Västra 

Götalandsregionen i åldrarna 50-60 år. Då du ingår i denna 

ålderskategori har du via befolkningsregistret slumpmässigt blivit 

utvald att delta.  

Studiens genomförande 
 

Om du väljer att delta gör du följande: 

 

1. INFORMATION: Du läser, i lugn och ro, igenom informationen i 

detta brev och tar ställning till om du vill delta. 

2. BLODPROV: Du lämnar ett vanligt blodprov (PSA-prov) på något 

av de provtagningsställen som är med i studien (var god se bifogad 

förteckning).  

3. ENKÄT: Du besvarar en enkät på Internet om dig själv och din hälsa 

(var god se bifogad information om hur du loggar in).  

 

Resultatet av blodprovet (PSA-provet) kommer att meddelas dig 

skriftligt efter cirka 2-3 veckor. Män med lågt PSA-värde har en låg 

risk för allvarlig tumör. Om ditt PSA-värde är lågt, görs därför inga 

ytterligare undersökningar, utan du får en kallelse för ny PSA-

provtagning igen beroende på ditt senaste PSA-värde och din ålder. 

 

Hur går undersökningarna till? 
 

Skulle PSA-värdet vara förhöjt får du kallelser för vidare 

undersökningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

 

Lottning 

I samband med att du lämnar PSA-prov kommer du slumpmässigt att 

lottas till en av tre grupper enligt skissen nedan. I två av grupperna 

används en PSA gräns på 3,0 ng/mL, i den tredje gruppen är PSA- 

gränsen 1,8 ng/mL. De män som har ett förhöjt PSA-värde kommer 

att erbjudas en MR. I grupp 1 kommer alla män också att kallas för 

vävnadsprov, i grupp 2 och 3 kommer enbart män med avvikande 

fynd på MR att kallas för detta.  

 

 



  

Magnetkameraundersökning (MR) 

Magnetkameraundersökningen, som sker på Röntgenavdelningen vid 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, innebär att du ligger stilla och 

avslappnat på rygg i magnetkameran i cirka 30-45 minuter. Vid 

undersökningen utsätts man för magnetfält som är helt ofarligt (inga 

röntgenstrålar). Undersökningen medför ingen smärta eller fysiskt 

obehag. Vid undersökningen tillförs ett kontrastmedel i ett blodkärl. 

En MR-undersökning kan uppfattas som obehaglig för den som lider 

av cellskräck (klaustrofobi) då man ligger relativt trångt i 

magnetkameran. En del män upplever ljudet från MR-apparaten 

besvärande, liksom att behöva ligga stilla under den tid som 

undersökningen pågår.  

Innan undersökningen kommer du att få besvara en checklista där 

man bland annat frågar om metallföremål i kroppen.  Detta är för att 

män som har magnetiska metallföremål i kroppen (pacemaker, 

proteser m.m.) inte går att undersöka i magnetkameran. Om du har 

svår allergi mot vissa kontrastmedel eller dålig njurfunktion kan det 

innebära att magnetkameraundersökningen modifieras. Allt detta 

tillfrågas du om innan undersökningen. Hos män som har förhöjt 

PSA-värde kommer vi också på samma blodprov att analysera 

kreatinin som är ett mått på njurfunktionen. Du får svar på vad MR-

undersökningen visade i samband med vävnadsprovtagning om du 

ingår i grupp 1 och brevledes i grupp 2 och 3. 

 

Vävnadsprovtagning (Biopsier)  

Vävnadsprovtagningen sker på Urologmottagningen vid Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. Den utförs av erfaren urolog, eller legitimerad 

läkare under utbildning till urolog, och innebär att man först känner 

med ett finger på prostata via ändtarmsöppningen. Därefter för man in 

en tunn ultraljudsstav via ändtarmsmynningen och bedömer prostatas 

utseende och volym. Efter lokalbedövning tas sedan vävnadsprover 

från prostatakörteln som skickas för en mikroskopisk undersökning. 

Ultraljudet och vävnadsprovtagningen tar totalt cirka 15 minuter. 

Detta är en rutinundersökning som alla män med förhöjt PSA-värde 

erbjuds inom sjukvården idag för att utröna om det föreligger en 

tumör i prostatakörteln.  

 

En del män upplever obehag vid vävnadsprovtagning av prostatan. I 

samband med provtagningen får man antibiotika i tablettform. Efter 

provtagningen är det vanligt att man kan få en del mindre obehag 

såsom: 

 

1. Blod i urinen 

2. Blod i sädesvätskan 

3. Blod i avföringen 

 

 

Dessa symtom är ofarliga och brukar gå över på någon  

dag – en vecka. Blod i sädesvätskan kan förekomma under längre tid.  

 

Efter avslutad vävnadsprovtagning får du med dig en tid för återbesök 

till läkare på Urologmottagningen. Vid detta besök (som infaller cirka 

tre veckor efter din provtagning) får du får svar på vad den 

mikroskopiska analysen av vävnadsproverna visade. Samtliga dessa 

besök är kostnadsfria.  

 

PSA-prov

Grupp  1

PSA <3,0 PSA ≥ 3,0

MR

10 vävnadsprover 
(standard)

+3-4 riktade 
vävnadsprover om 

MR givit misstanke 
om tumör

Grupp 2

PSA <3,0 PSA ≥ 3,0

MR

Enbart 4 riktade 
vävnadsprover om MR 

givit misstanke om 
tumör, annars inga 

vävnadsprover

Grupp 3

PSA <1,8 PSA ≥1,8

MR

Enbart 4 riktade 
vävnadsprover om MR 

givit misstanke om 
tumör, annars inga 

vävnadsprover



Biobanksprover 

Blodprovet som du lämnar på provtagningsenheten kommer att 

kasseras. Om du kommer på vidare undersökning med vävnadsprover 

på Urologmottagningen kan du få en förfrågan om du vill lämna ett 

blodprov i forskningssyfte som kommer att förvaras i en biobank. 

Ansvarig för biobanken är Andreas Josefsson, Avdelningen för 

Urologi, Göteborgs Universitet. Om du samtycker till att lämna detta 

blodprov får du en skriftlig information och ska signera ett 

godkännande. Om du vill begränsa användningen av de sparade 

proverna, alternativt om du ändrar dig och inte samtycker till att dina 

prover ska sparas, ber vi dig kontakta vår studiesköterska, som kan 

skicka dig en ”Nej-blankett” att fylla i. 

 

Vilka är riskerna? 
 

Risker med PSA-screening 

För fullständig information om för- och nackdelar med PSA-screening 

för att upptäcka prostatacancer hänvisar vi till Socialstyrelsens skrift 

”Om PSA-prov – för att kunna upptäcka prostatacancer i ett 

tidigt skede – fördelar och nackdelar” som återfinns på Internet på 

vår hemsida www.g2screening.se (eller på 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-8-4)  

 

Risker med undersökningsprocedurerna 

▪ PSA-prov. En del män är ängsliga för själva sticket i armvecket. Man 

kan be att få ligga ned på en brits då provet tas om man är orolig för 

att svimma. Ibland blir det ett blåmärke vid stickstället. 

▪ Magnetkameraundersökning (MR). Se ovan. 

▪ Vävnadsprovtagning. Se ovan. Enstaka män (1-2 av 100 män) kan få 

en urinvägsinfektion och feber efter en vävnadsprovtagning som 

kräver antibiotikabehandling.  

▪ Enkät. Att fylla i frågeformulär av olika slag har prövats under lång 

tid och flera av de aktuella formulären är tidigare testade på ett flertal 

personer och har då upplevts som lättförståeliga, kan fyllas i på kort 

tid och utan påfrestning.  

 

Finns det några fördelar med PSA-

screening? 
 

Tidig upptäckt och behandling ökar chanserna till bot. En studie som 

vi tidigare genomfört (”Göteborg-1-studien”) visade att regelbunden 

PSA-provtagning och uppföljning halverade risken att utveckla spridd 

prostatacancer och död i sjukdomen.  

 

Finns det några nackdelar med PSA-

screening? 
 

Den största nackdelen med PSA-provtagning är risken att man får en 

cancerdiagnos och kanske behandling "i onödan", eftersom en del 

former av prostatacancer är beskedliga och aldrig skulle ha utvecklats 

till en allvarlig sjukdom. Detta kallas överdiagnostik och 

överbehandling. Sådan långsamväxande cancer kan man välja att följa 

utvecklingen av med regelbundna kontroller istället för att behandla. 

Det är just denna risk för överdiagnostik som vi hoppas ska minska 

genom att komplettera PSA med MR. 

 

Behandling av prostatacancer kan leda till försämrad 

erektionsförmåga (svårt att få stånd). Strålbehandling ger ibland 

ändtarmsbesvär och urinträngningar, medan operation i <5% av fallen 

kan medföra urinläckage. 

 

Hantering av data och sekretess 
 

Dina patientuppgifter i studien kommer att lagras och bearbetas i en 

databas på Göteborgs Universitets server. Inga obehöriga kommer att 

ha tillgång till informationen. Registrering och förvaring sker i 

enlighet med personuppgiftslagen (PUL 1998:204). Denna lag 

http://www.g2screening.se/
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-8-4


säkerställer att dina personuppgifter inte behandlas på ett sätt som 

kränker den personliga integriteten. Ansvarig för dina personuppgifter 

är Göteborgs Universitet. Önskar du få ta del av vilka personuppgifter 

som sparats på dig kan du kontakta Göteborgs Universitets 

personuppgiftsombud, se kontaktuppgifter längst bak i broschyren. 

 

Hur får jag information om studiens 

resultat? 
 

Om du önskar få information om studiens resultat kan du kontakta 

professor Jonas Hugosson, se kontaktuppgifter nedan under 

”Ansvarig”. 

 

Försäkring/Ersättning 
 

Precis som alla patienter omfattas du av Patientförsäkringen. Vi har 

tyvärr ingen möjlighet att ge dig reseersättning eller annan typ av 

ersättning för att du deltar i studien. 
 

Frivillighet 
 

Deltagande i denna forskningsstudie är helt frivilligt och du kan när 

som helst avstå eller avbryta ditt deltagande, utan att behöva ange 

något skäl. 

 

 

 

 

 

 

Samtycke 
 

I och med att du går och lämnar PSA-prov på någon av de 

provtagningsenheter som är med i studien förutsätter vi att du har tagit 

del av denna skriftliga studieinformation och är införstådd med 

eventuella fördelar och nackdelar av att delta i denna studie.  

 

Undersökningsresultat som berör dig kommer att användas vid 

rapportering av studien i sin helhet i form av statistik på gruppnivå, 

utan att din identitet går att spåra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ansvarig 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ansvarig för studien är professor Jonas Hugosson vid Avdelningen 

för urologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.   

 

Kontaktuppgifter 
 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att 

kontakta oss på vår e-postadress g2@gu.se  

 

Det går också bra att kontakta oss på nedanstående telefonnummer 

under angivna tider: 

 

Forskningssköterska  Telefonnummer 031-342 45 21  

Tisdagar och torsdagar  kl. 9.00–11.00 

 

Studiesekretariat Telefonnummer 031-342 45 21 

Måndagar kl 9.00-11.00 

Onsdagar kl. 14.00–16.00 

 

Vill du veta vilka personuppgifter som sparats på dig kan du kontakta 

Göteborgs Universitets personuppgiftsombudsman på  

telefonnummer 031-786 10 92 alternativt på e-post 

kristina.ullgren@gu.se. 

 

 

 

 



 Datum: 
 2019-01-22 

 Personnr Studienr 

 Bäste 

 Tack för Din medverkan i vår studie avseende tidig diagnostik av prostatacancer. 

 Ditt PSA-värde var ng/ml 

 Du blev slumpmässigt lottad till grupp 

 Se broschyr ”Information om screeningstudie gällande prostatacancer” som du fick  
 tillsammans med inbjudan. 

 På grund av din PSA-nivå, finns en ökad risk att det kan finnas en tumör i  
 prostatakörteln. Du erbjuds därför en kompletterande undersökning med  
 magnetkamera (MR). Syftet med MR är att identifiera eventuella misstänkta  
 tumörer men också att lokalisera misstänkta förändringar i körteln och därigenom  
 kunna vägleda vid eventuell vävnadsprovtagning. Var god se bifogad  
 informationsbroschyr om undersökningen. 
  
 Vi har reserverat en tid för dig på MR-avdelningen enligt bifogad kallelse. 

 Bifogat med denna kallelse finns en kontrollista samt information om MR- 
 undersökningen. Observera att listan måste besvaras och tas med vid din  
 undersökning. Om du svarat JA på någon av frågorna måste du så snabbt  
 som möjligt och innan undersökningen ringa oss, var god se  
 kontaktuppgifter på bifogad kallelse.  

  
 Medtag fotolegitimation och denna kallelse när du kommer till  
 undersökningen.  

 Deltagande i denna undersökning är kostnadsfri och helt frivillig. Du behöver inte  
 ange någon närmare förklaring om du väljer att avboka din tid.  

 Med vänlig hälsning 

 Professor Jonas Hugosson 
  
 Avdelningen för urologi 
 Institutionen för kliniska vetenskaper 
 Göteborgs universitet 



 Datum: 
 2019-01-22 

 Personnr Studienr 

 Vi har reserverat tid för magnetkameraundersökning av prostatan. 

 Du är välkommen till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Urologmottagningen, Huvudentrén,  
 Blå stråket 5, hissuppgång E, våning 4: 

 Veckodag: _________________ Datum: __________________ Tid:_____________________ 

 OBS! 
 VAR VÄNLIG RING ELLER MAILA FÖR ATT BEKRÄFTA ELLER AVBOKA TIDEN! 

 OBS! Du ska vara fastande 4 timmar före undersökningen men du får lov att dricka klara  
 drycker så som te, vatten, kaffe utan mjölk.  
 Eventuella mediciner tas som vanligt. 
 2 timmar innan du kommer till magnetkameran ska du ta ett MICROLAX LAVEMANG som  
 finns att köpa på apotek. Följ instruktionerna på förpackningen. OBS! 
  
 Vi förfrågan eller återbud var god ring: 031-342 79 94. 
  
 Tisdagar och torsdagar klockan 13.00–14.30. 
  
 Du kan även maila oss på: bokning.magnetkamera.su@vgregion.se. Uppge alltid namn och  
 undersökningsdag. 
  
 Förberedelser inklusive undersökning tar cirka 1,5 timme.  
  
 Ta med denna kallelse och fotolegitimation. 
 OBS! Rökfritt sjukhus. 
 Undvik parfymerade produkter. 
  

  


