Awakta forskningen innan screening införs
Svar till Miguel Bascuas, TPro (NA rz16)

måste arbeta med på många

grafi, har diskuterats under
många år.

juni skrev Miguel

olika sätt.
I Region Örebro län har vi
en prostatacancerforskning

Den t2

Bascuas, T-Pro, om Social-

styrelsens rekommendation angående allmän screening för prostatacancer.
T-Pro skriver att de motsät-

ter sig Socialstyrelsens rekommendation att inte införa allmän screening. De
anser också att en allmän
informationskampanj borde genomföras.

Det är en viktig fråga som
Bascuas tar upp. Prostatacancer är den vanligaste

cancerformen hos män i
Sverige. Men det är en kom-

plex sjukdom som man

i

framkant, bemanningen
är god på de urologiska
mottagningama och med de

nya, större lokalerna för
urologin som invigdes på
vi förbättrat
vår kapacitet till ett snabbt
och bra bemötande av patienterna.
USÖ i våras har

Socialstyrelsen gör bedömningen att nyttan av
screening för prostatacancer med PSA-prov inte
tydligt överväger de negativa effekterna på en befolkningsnivå. I Region örebro
Iäns remissvar till Socialstyrelsen konstaterar vi att den

bedömningen är välgrundad och ligger i linje med

gram för prostatacancer
med provtagning för alla

hur andra länder har värderat frågan. Vi rekommenderar också att Socialstyrelsen
ska följa forskningen för att
kunna pröva frågan på nytt.

män, ungefär som det finns
ett nationellt screeningprogram för kvinnor som regelbundet kallas till mammo-

Det är viktigt att säga att
den man som är orolig och
som upplever sig ha behov

Frågan om det ska införas
ett nationellt screeningpro-

av en undersökning alltid
har möjlighet att kontakta
sin vårdcentral. Eller till
urologiska kliniken där det
finns PSA-rådgivrting som

män i åldern 5o-7o år.
Arbetsgruppen menar att

provtagningarna skulle
kunna fungera mer effektivt
på regionnivå än ett natio-

riktar sig till män mellan 45

nellt

och 75 år och särskilda PSA-

skulle göra.

screeningprogram

sjuksköterskor. De bistår
också med bokningar av
hos en urolog.

tid

Det pågår också ett arbete
för att förbättra möjligheten
till proWagning. Med öronmärkta insatser från reger-

ingen, på en halv miljon
kronor, arbetar en arbetsgrupp med att ta fram förslag på organiserade provtagningar och på hur information kring provtagningar
skulle kunna ges till alla

Som ansvarig politiker
kommer jag fortsätta följa
utvecklingen noga. I Region
Örebro Iän ska vi ha en fort-

satt positiv utveckling av
sjukvården för män med
prostatabesvär, med kortare

väntetider, ett gott bemötande och en god kvalitet
inom vården och inom hela
sjukvården.
KarinSundin
Regionråd med ansvar för hålso och
slukvårdsfrågor (S)

