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Svar på motion - Motion - Inleda försök med allmän
screening mot prostatacancer
I en motion föreslår Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo, samtliga
(L):
-

Att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att snarast inleda försök med
allmän screening mot prostatacancer

Hälso- och sjukvårdsnämnden svarar
Socialstyrelsen har fastslagit att generell screening med PSA inte bör införas.
Metoden har för stor osäkerhet och idag är nackdelarna bedömda som större än
fördelarna.
Många män testar sig dock efter eget initiativ med PSA – detta sker på ett
ostrukturerat sätt och inte alltid för den åldersgrupp som har bäst nytta av
provtagningen. I landet pågår flera projekt med att införa en mer organiserad PSA
provtagning där vissa åldersgrupper av män får riktad information gällande för
och nackdelar med provtagning. Därefter får mannen själv ta ställning till om
provtagning skall ske. Kombinationen av riktad provtagning med nya
kompletterande diagnostiska metoder som ytterligare blodprover, magnetröntgen
och ultraljud gör att den diagnostiska träffsäkerheten kan öka till en nivå som inte
innebär att alltför många män opereras i onödan. En onödig operation leder inte
sällan till betydande nedsättning av livskvaliteten med impotens och
inkontinensbesvär som följd. Region Gävleborg följer utvecklingen och
erfarenheterna från de som antingen har startat denna verksamhet eller har planer
på att införa riktad PSA provtagning. Region Gävleborg har genom Regionalt
Cancer Centrum (RCC) deltagit i resonemanget kring dessa försök.
Inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion pågår också ett projekt kring Organiserad
Prostata Cancer Testning (OPCT) via RCC. Innan ett allmänt införande skulle
kunna vara aktuellt ska programmet vara fullt utvecklat, det handlar om ett ordnat
införande. Ingen tidsram är i nuläget satt för detta projekt men det handlar om ett
par år.
Förslag till beslut

Motionen anses besvarad.
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Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
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