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Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och även den 
som tar flest mäns liv. Varje år drabbas 9 000 män och idag lever 
ca 85 000 med diagnosen. Antalet som avlider av sjukdomen ligger 
på 2 400 per år och har gjort det i många år. Trots att så många 
drabbas är sjukdomen förhållandevis eftersatt både när det gäller 
forskning och vårdens resurser och organisation. 

Källa: Eurostat Statistic Database. 
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BILD 1. Dödligheten i Europa för samtliga cancerfor-
mer uppdelat på länder. Sverige har här en topplace-
ring med näst lägst dödlighet i Europa.
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BILD 2. Beträffande dödligheten för prostatacancer 
så får Sverige en bottenplacering, den tredje  högsta 
  i  Europa. Detta kan jämföras med våra två andra 
 vanligaste cancerformer, bröstcancer och lungcancer, 
som placerar sig bland de med allra lägst dödlighet.
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Att minska dödligheten är en utmaning som kräver kraftfulla 
 åtgärder på minst tre områden.

Åtgärdsområde 1 – Upptäcks sjukdomen för sent? 

Ja – Tidig upptäckt räddar liv 

Prostatacancerförbundet kräver att ett system införs med allmän screening för 
 prostatacancer. Samtliga män bör kallas till PSA-prov vid uppnådda 45 års ålder för 
att få ett så kallat baslinjevärde. Eftersom Socialstyrelsen enligt beslut i februari 
2014 fortfarande avråder från screening uppmanar förbundet landsting och regi-
oner att skicka information till alla män som fyller 45 om sjukdomen och att de 
har rätt att ta ett PSA-prov. Med utskicket ska även följa Socialstyrelsens broschyr 
om PSA-test.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/screening-prostatacancer-rekommendation.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/screening-prostatacancer-rekommendation.pdf


Prostatacancerförbundet kräver att ett 
system införs med allmän screening för 
prostatacancer. 

Tidig upptäckt är avgörande för att bli botad

Prostatacancer kan botas eller hållas i schack om den upptäcks i tid. Dock är 
sjukdomen förrädisk i den meningen att den vanligen har utvecklats förbi möjlig-
heten till bot när den ger märkbara symptom. År 2012 upptäcktes över   1 100 fall 
av prostatacancer för sent, det vill säga när tumören redan spridit sig och botande 
behandling inte längre är möjlig. 

Argument för screening:

a) Efter det att PSA-testet började användas på 90-talet ökade antalet nydiagnosti-
cerade. Däremot minskade antalet som upptäcktes för sent kraftigt. D.v.s. tidig 
upptäckt  räddar liv. (BILD 3)
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BILD 3. På bilden visas tumörstatus vid diagnos från och med 1998 för två undergrupper, dels lågrisk, dels spridd 
prostatacancer. Till följd av att PSA-testet användes allt oftare, ökade antalet nyupptäckta kraftigt. Detta gäller särskilt 
lågrisktumörer. Med viss fördröjning minskade istället antalet upptäckta med redan spridd cancer med ca 30%. Ingen 
annan rimlig förklaring finns än PSA-testningen medfört att fler upptäckts i tid.

Källa: Nationella prostatacancerregistret

http://npcr.se/


b) En studie, publicerad 2014, visar att dödligheten i prostatacancer är 20 % lägre i 
de landsting som ofta tar PSA-test jämfört med de landsting som har låg aktivitet. 
(Prostate Cancer Mortality in Areas With High and Low Prostate Cancer inci-
dence. Stattin, Carlsson, Holmström, Vickers,  Hugosson, Lilja, Jonsson.)

c) European Association of Urology, världens största organisation inom  urologi, 
 publicerade 2013 en omfattande genomgång av forskningsläget och 
 sammanfattar: Ett baslinje-PSA bör erbjudas alla män i 40-årsåldern.

Argument mot screening:

a)  Motståndet mot screening har främst motiverats av att tidig upptäckt leder till en 
omfattande överbehandling. Många män med beskedliga tumörer, som sannolikt 
aldrig skulle ha utvecklats till att ge besvär eller förkorta livet, genomgår radikal 
behandling till hög kostnad och med i många fall omfattande biverkningar.  

– Prostatacancerförbundet instämmer med att överbehandling ska undvikas och 
hänvisar till att det enligt de nya nationella riktlinjerna (SoS 2014) ska patienter 
med lågrisktumörer i första hand följas upp med regelbundna kontroller, så 
kallad aktiv monitorering. På så vis bedöms att ca två tredjedelar av de med 
beskedlig prostatacancer aldrig behöver radikalbehandlas. 

b) Ett annat vanligt argument i debatten är att screening skulle leda till att många 
män utsätts för oro i onödan, d.v.s. att det är bättre att leva ovetandes om sin 
 cancer, eftersom sjukdomen i många fall inte hinner att påverka vare sig livskvali-
tet eller livslängd.  

– Men följden av denna strategi är naturligtvis att ett stort antal män även i fort-
sättningen kommer att få sitt cancerbesked för sent för att botande behandling 
ska vara möjlig.

Det nuvarande systemet är snarast kontraproduktivt, d.v.s. att PSA-prov endast ska 
ske på de män som själva tar initiativet. Ett vanligt förhållningssätt för män är att 
förringa och förneka egna fysiska och känslorelaterade problem. Detta avspeglas i 
att män ogärna söker vård i tid. Yngre män vet vanligtvis ingenting om prostatan 
och än mindre om prostatacancer och PSA-test. Om frågan dyker upp och det 
samtidigt sägs att för att få ta ett prov så krävs att man tar del av Socialstyrelsens 

”varningstext”, så förstärker det snarast obenägenheten att låta undersöka sig. 

En generell screening i form av PSA-prov skulle, förutom att finna fler i tid, lyfta 
prostatacancer i allmänhetens och männens medvetande på ett sätt som motsvarar 
sjukdomens förekomst och allvar. Om screening införs skulle ca 1 100 män per år 
slippa få beskedet från sin läkare att prostatacancern hunnit sprida sig och att det 
tyvärr inte finns någon bot. 

Prostatacancerförbundets ståndpunkt i screeningfrågan utvecklas mer i svar på 
Socialstyrelsens remiss som går att finna på Prostatacancerförbundets hemsida. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24610909
http://www.uroweb.org/
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-4-2
http://www.prostatacancerforbundet.com/subPage1.asp?nodeid=99367


Prostatacancerförbundet kräver att alla 
 prostatacancerpatienter ska ha tillgång till   
de läkemedel som finns. 

Åtgärdsområde 2  
– Används de effektiva läkemedel som finns tillgängliga?

Nej – Patienter undanhålls ofta nya läkemedel

Prostatacancerförbundet kräver att alla prostatacancerpatienter ska ha tillgång till 
de läkemedel som finns. Ett historiskt genombrott har skett när det gäller behand-
ling av kastrationsresistent, spridd prostatacancer. Flera verkningsfulla läkemedel 
har introducerats och indikationer finns för nyttan av en allt bredare användning. 
Mer är på gång, allt med en sammantagen potential att omvandla prostatacancer 
från att ha varit dödlig till att bli en kronisk sjukdom. Men kostnaderna är höga, 
så höga att klinikernas givna budgetramar inte räcker till. Den nationella och regi-
onala nivån har vacklat och låtit tillstånds- och finansieringsfrågan gå i långbänk. 

”Svarte Petter” har till sist hamnat i knät på många divisions- och klinikchefer, som 
därmed tvingas ställa de nya kostnaderna emot andra angelägenheter inom ramen 
för strama budgetar. 

Många patienter får inte tillgång till  
livsavgörande behandling

Den sista tiden är mycket plågsam för patienter med spridd prostatacancer. Av 
de 2 400 som avlider varje år av sin sjukdom skulle ett stort antal kunnat ha fått 
 förlängt liv med måttliga biverkningar. Det fördröjda införandet har lett till om-
fattande underbehandling och oacceptabla skillnader mellan kliniker   
och regioner.
 
För första gången ställs nu en mycket stor patientgrupp inför situationen att 
 samhället inte anser sig ha råd att använda nya, livsförlängande läkemedel.  

Någon egentlig politisk diskussion har inte förekommit trots detta anmärk-
ningsvärda trendbrott.  
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3 Åtgärdsområde 3 – Är väntetiderna för långa? 

Ja - prostatacancer har de längsta väntetiderna 
av alla cancersjukdomar 

Prostatacancerförbundet kräver krafttag mot de orimligt långa väntetiderna. 
Väntetiderna i cancervården är generellt för långa. Förutom den uppenbara risken 
att sjukdomen förvärras medför väntetiderna en stark påfrestning på den som är 
drabbad. Socialstyrelsen rekommenderar att väntetiderna från remissbeslut till 
behandlingsstart max får vara 90 dagar i cancervården.

När det gäller prostatacancer är väntetiderna uppseendeväckande långa, vilket 
illustreras av uppgifter hämtade från Socialstyrelsen (Väntetider i cancervården, ok-
tober 2013). För andra cancerformer är väntetider på mindre än 60 dagar i median, 
medan den för prostatacancer är 117-250 dagar. Variationen är därtill mycket stor i 
landet. Detta är oacceptabelt! 
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BILD 4: Medianväntetiden för en prostatacancerpatient är 177 dagar från att de fått 
ett remissbeslut till att de får  påbörja sin behandling.  
 Väntetiden är nära 3 månader längre än vad Socialstyrelsen  rekommenderar.

Väntetider för vård av olika cancerformer

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-10-25
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-10-25


Prostatacancerförbundet kräver snabba åt-
gärder för att minska väntetiderna väsentligt.
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BILD 5: Väntetiderna från remissbeslut till behandlingsstart skiljer sig markant mellan  
länen från 110-245 dagar.

Väntetider för vård av prostatacancer

Källa: Socialstyrelsen, oktober 2013
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Väntetiderna är oacceptabla!  
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Prostatacancerförbundet 
Barks väg 14, 170 73 Solna, Stockholm 
Tel. +468 655 44 30 
kansli@prostatacancerforbundet.se 
www.prostatacancerforbundet.se
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