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1 8oo män som får sin diag-
nos för sent för att kunna
fåbotande behandling. Var-
je år får drygt loooo män
diagnosen prostatacancer
genom nuvarande ostruk-
turerade PSA-testning eller
genom att symptomen på
sjukdomen blir uppenbar.

Så det är med besvikelse
och ilska vi konstaterar att
socialstyrelsen inte rekom-
menderar allmän screening
bland annat med hänvis-
ning till överdiagnostisering
och överbehandling.

En organiserad provtag-
ning av PSA ger möjlighet till
registrering och dokumenta-
tion av all provtagning, som
år oerhört värdefull för upp-
följning och framtida forsk-
ning. Dessutom är en allmän
screening trolig inom ett an-
tal ar, då det hela tiden kom-
mer nya rön och diagnostik-
metoder inom detta område,
vilket innebiir att en sådan
åtgärd enbart är av godo.
T-pro prostatacancerfören-
ingen i Örebro län har lämnat
förslag och diskuterat infö-
rande av en organiserad PSA-

provtagning för alla män
mellan 5o-7o år till ansvarig

politiker i Region Örebro län.
Vi anser också att man

borde genomföra en allmän
informationskampanj till
alla män mellan 5o-7o år
angående provtagning av
PSA och dess konsekvenser.

I dag har kvinnor:
I Allmän mammografi för
alla kvinnor mellan 40-74
år
I Kampanj med cellprovs-
veckan för gynekologisk
cellprovtagning för alla
kvinnor mellan z3-7o år
Samtidigt är tiden mellan
remiss och behandling vid
bröstcancer cirka z4 dagar
mellan det är över too dagar
för män vid prostatacancer.
Varför?

T-pro anser att ett beslut
om att införa våra föreslag-
na åtgärder är av stor vikt
för alla berörda och en vik-
tig åtgärd för att skapa
förutsättningar för att ut-
veckla en god prostatacan-
cervård i regionen.
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