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Landstingets kansli  
       

Landstingsstyrelsen 
 

 

Yttrande med anledning av motion - PSA-tester, 
informationsinsatser, forskning och utveckling  
I en motion till fullmäktige föreslår Urban Persson, moderaterna, Landstingsfull-
mäktige besluta 
 
att Socialstyrelsens eller annan information tillställs samtliga vårdcentraler och 
sjukhus gällande männens rätt till ett PSA-test, informationsmaterial som skall 
vara tillgängligt för allmänheten 
 
att en aktiv information utsänds till hushållen i Jönköpings län om att män har rätt 
att få genomgå ett PSA-test 
 
att Landstinget i Jönköpings län inför PSA-screening för män i åldersspannet 
50-70 år med början andra halvåret 2011 – att bedrivas som ett pilot- och forsk-
ningsprojekt 
 
att Qulturum och Futurum på olika sätt deltar, ”projektinvolvering”. 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgett yttrande som föreslår bifall till 
första att-satsen samt avslag på övriga att-satser. Planeringsdelegationen beslutade 
vid sammanträde den 6 december 2011 att ett förtydligande bör göras avseende 
vilken behandling och information som idag ges till dessa patienter. Av det skälet 
återremitterades motionen för att tas upp till förnyad behandling vid kommande 
sammanträde i planeringsdelegationen. 
 
Som ett resultat av genomförda PSA-test i Jönköpings län utförs ca 800 biopsi-
serier per år, på specialistenheter för urologi. Utgångspunkten är att två PSA-
värden ska vara förhöjda innan fördjupad utredning startar, om det inte finns 
andra faktorer som talar för fortsatt utredning. För den fortsatta utredningen utförs 
palpation av prostata och därefter undersökning med ultraljud. Under 2011 har ca 
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120 patienter opererats och ca 30 har genomgått SEED-behandling (radioaktiv 
behandling direkt av tumörvävnad). Ett antal patienter får också extern strålning.  
 
Region Skåne har startat en studie med screeningverksamhet där man uppskattar 
att cirka 65 procent av männen kommer att hörsamma erbjudandet om PSA-test. 
”Skåne-modellen” innebär att man samtidigt med informationen till befolkningens 
män i ett personligt brev erbjuder vårdkontakt med PSA-test. Det förfarandet är 
att föredra vid ett eventuellt införande av screening i Jönköpings län, för att skapa 
bästa möjliga följsamhet till screeningprogrammet samt att en vårdkontakt även 
ger möjlighet till fördjupad personlig information och stöd till den vårdsökande. 
Därför är enbart information med uppmaning att själv ta kontakt med vården för 
test ett sämre alternativ. 
 
Den förväntade nyttan av screeningverksamheten är minskad sjuklighet i cancer 
och död. Resursmässigt står det redan nu klart att den kapacitet som finns idag vid 
länets specialistmottagningar inte är tillräcklig. Förstärkning kommer att behövas 
både i form av ökat antal läkartjänster, vårdpersonal, vårdplatser, ultraljudsappara-
tur, strålkapacitet, läkemedel med mera. För en kunna göra en säker beräkning av 
nytta, behov och resurskapacitet finns det goda skäl att invänta slutrapporten från 
studien i Skåne, som beräknas vara klar i mars 2012. 
 
På www.lj.se finns tydlig information om PSA-testning via 1177. Under ”Tema 
Cancer” finns artiklar, reportage och svar på frågor om prostatacancer. På 1177 
finns också en länk till Socialstyrelsens webbplats ”om PSA-prov”, en nationellt 
framtagen patientinformation inom ramen för nationella riktlinjer. Lokalt har hus-
hållstidningen Landstingsnytt 2011:3 uppmärksammat frågan i ett reportage om 
prostatacancer och potens. Vårdgivarna inom Landstinget i Jönköpings län använ-
der sig av det kunskapsstöd som finns i Fakta-dokument kring hantering av de 
patienter som kontaktar sjukvården för att få hjälp med information och eventuellt 
PSA-test. 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 
 
att motionen är besvarad. 
 
LANDSTINGETS KANSLI 
 
 
 
Agneta Jansmyr 
landstingsdirektör 

Mats Bojestig 
hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Motion - PSA-tester, informationsinsatser 
forskning och utveckling 
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland svenska män. Under de 
senaste tio åren har antalet nya fall av prostatacancer fördubblats i Sverige, från 
cirka 5 000 till knappt 10 000 fall per år. En förklaring är att vi lever längre, 
risken att få prostatacancer ökar nämligen med åldern. Den viktigaste förklaringen 
till ökningen är att fler män i dag än för 10 år sedan genomgår hälsokontroll för 
prostatacancer och att fler fall på det viset upptäcks. Är tumörerna begränsade till 
enbart prostatan är prognosen oftast god.  
Sjukdomen är sällsynt före 50 års ålder, 75 procent av alla som får symptom är 
över 70 år och hälften av de som dör i sjukdomen är över 80 år gamla.  
 
PSA-prov mäter PSA-halten i blodet. Höjda halter kan tyda på en tumör. Kraftigt 
förhöjda värden kan vara tecken på att tumören är stor, eller att den har spridit sig. 
Men man kan ha förhöjda värden av PSA utan att ha en tumör.  
Godartad förstoring av prostatan och infektioner i prostata kan också ge något 
högre värden av PSA. Ett förhöjt värde kräver emellertid ytterligare 
undersökningar. Därför är det vanligt att man får göra upprepade vävnadsprov om 
vid förhöjt PSA, vilket kan leda till oro även hos friska män. 
 
Om man bör använda PSA-tester för att göra allmänna hälsoundersökningar av 
män är omdiskuterat. I en studie från Sahlgrenska, publicerad under 2010, fann 
man efter en uppföljning risken för att dö i prostatacancer minskade med nära 50 
procent bland de som undersökts med PSA-tester. Man konstaterade samtidigt, 
liksom i tidigare studier, att risken för överdiagnostisering det vill säga att man 
hittar cancer som inte behöver behandlas är stor. En tredjedel av alla män mellan 
50 och 75 år har cancerceller i prostatakörteln, men bara en av tio män utvecklar 
en prostatacancer som behöver behandlas.  
 
Prostatacancer som upptäcks efter en hälsokontroll med PSA-prov kan vanligen 
botas. Antingen med operation eller strålbehandling. Behandlingen leder ofta till 
försämrad erektionsförmåga, strålbehandling ger ibland ändtarmsbesvär, medan 
operation i enstaka fall kan medföra besvärlig inkontinens.  
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Ibland upptäcks tumörer som aldrig skulle ha lett till någon sjukdom. När cancern 
verkar vara liten och växa mycket långsamt, väljer man ofta att följa utvecklingen 
med regelbundna kontroller istället för att behandla direkt.  
 
Nyttan med allmän screening är fortfarande omstridd. Fler studier är på väg inom 
området och de nationella riktlinjerna för prostatacancer ska uppdateras under 
2013. Uppdateringen kommer i huvudsak rikta in sig på områden som är 
kontroversiella och där praxis skiljer sig åt inom landet. Utskottet konstaterar att 
det finns anledning att invänta ytterligare forskningsresultat och de kommande 
riktlinjerna innan man tar ställning till PSA-screening.  
 
Idag saknas de resurser som skulle krävas för att genomföra allmänna 
undersökningar för att hitta prostatacancer. Det gäller inte bara de resurser som 
krävs för screeningen utan i synnerhet uppföljning och behandling av de fall av 
prostatacancer som skulle upptäckas.  
 
I Landstingets allmänna kliniska kunskapsstöd (FAKTA-dokument) om 
prostatacancer finns information om att utredning med bland annat PSA-prov ska 
göras:  
- av män äldre än 40 år med oklara symptom från urinvägarna 
- av män äldre än 40 med nytillkomna skelettsmärtor av oklar natur 
- av män äldre än 40 med ärftlighet för prostatacancer  
- och om patienten har önskemål om PSA-prov. Om patienten själv vill göra ett 
PSA-prov ska patienten få ta del av socialstyrelsens skriftliga information om 
PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer.   
 
Landstinget i Jönköpings län har inte genomfört någon aktiv information om 
PSA-tester och det finns inget väntrumsmaterial om PSA-prov och prostatacancer. 
Det finns därför anledning att anta att det framförallt är pålästa patienter som 
testar sitt PSA-värde. En ökad kunskap om PSA-prov skulle kunna göra vården 
mer jämlik. Utskottet anser därför att män bör få ta del av Socialstyrelsens 
information om PSA-prov och erbjudas möjligheten till PSA-prov vid besök på 
vårdcentral.  
 
Fortfarande vet hälso- och sjukvården väldigt lite om hur män reagerar på att få 
information om PSA-testning och prostatacancer. Inte heller i andra Landsting har 
man arbetat med aktiv information till befolkningen. I region Skåne genomför 
man just nu en studie av detta, där information har skickats ut till ca 1200 män i 
åldrarna 50-69 år.  
 
Syftet är både att ta reda på hur de som får informationen uppfattar den och att ta 
reda vilka effekterna på vården blir. Materialet ska användas för att ta fram ett 
underlag för ett informationsmaterial om för- och nackdelar med PSA-prov riktat 
till män mellan 50-69 år. Utskottet anser att Landstinget i Jönköpings län bör följa 
upp resultaten av studien i Region Skåne. 
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Förslag till beslut  
Med anledning av det som beskrivits ovan föreslår utskottet landstingsfullmäktige 
besluta 
 
att bifalla motionens första att-sats 
 
att avslå motionens andra, tredje och fjärde att-sats.  
 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET JÖNKÖPING 
 
 
 
Urban Blomberg     Charlotte Jerkelund 
Ordförande      Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping §§ 35-44 

 Tid: 2011-06-15, 10:00-12:40 
 

 

Plats: Konferensrum Fallet, Huskvarna vårdcentrum 
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Motion – PSA- tester- informationsinsatser-forskning  
och utveckling 
 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban 
Persson (M)  
 
- Att Socialstyrelsen eller annan information tillställs 
samtliga vårdcentraler och sjukhus gällande männens rätt 
till PSA test, informationsmaterial som skall vara 
tillgängligt för allmänheten.  
 
- att en aktiv information utsänds till hushållen i 
Jönköpings län om att män har rätt att genomgå ett PSA 
test.  
 
- att Landstinget i Jönköpings län inför PSA-screening för 
män åldersspannet 50-70 år med början andra halvåret 
2011, att bedrivas som ett pilot- och forskningsprojekt.  
 
- att Qulturum och Futurum på olika sätt deltar, 
”projektinvolvering”.  
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 
för yttrande.  
 
Utskottet har träffat överläkare David Robinsson och 
Bruno Larsson verksamhetschef urologen för information 
om ny forskning, nytta och förutsättningar för screening för 
prostatacancer med PSA-tester. 
 
De nationella riktlinjerna för prostatacancer ska uppdateras. 
En preliminär version av de nya riktlinjerna kommer 
presenteras under 2013. Uppdateringen kommer att 
fokusera på frågeställningar som har identifierats som 
områden där behovet av vägledning är som störst på grund 
av etiskt svåra frågor, höga kostnader och tveksamhet om 
nytta, praxisskillnader, olika uppfattningar i professionen, 
behov av utmönstring av ineffektiva eller skadliga metoder. 
 
Region Skåne genomför för närvarande ett försök med 
information om PSA-tester. Information skickas till drygt 
1000 skånska män och man undersöker dels hur deltagarna 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping §§ 35-44 

 Tid: 2011-06-15, 10:00-12:40 
 

 

upplever att få riktad information, dels deras benägenhet att 
genomföra PSA-tester. Utskottet anser att det är viktigt att  
Landstinget i Jönköping tar del av resultaten från studien i 
Region Skåne.  
 
Efter beredning i planeringsgruppen finns ett förslag till 
yttrande. Utskottet diskuterar yttrandet och gör några 
justeringar.  
 
Utskottet beslutar: 
 
- att yttra sig i enlighet med justerat yttrandeförslag.  
 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

 
Justeras 

Urban Blomberg Eva Lundemo §§ 42-44 Kristina Winberg 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Sandqvist 
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UTDRAG 

 Planeringsdelegationen §§ 1-18 

 Tid: 2012-01-10 09:00-10:30 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 4 
Dnr 
LK10-
0275  

Motion – PSA-tester, informationsinsatser, forskning 
och utveckling  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban 
Persson, Moderaterna, landstingsfullmäktige besluta 
 
att Socialstyrelsens eller annan information tillställs 
samtliga vårdcentraler och sjukhus gällande männens rätt till 
ett PSA-test, informationsmaterial som skall vara tillgängligt 
för allmänheten, 
 
att en aktiv information utsänds till hushållen i Jönköpings 
län om att män har rätt att få genomgå ett PSA-test, 
 
att Landstinget i Jönköpings län inför PSA-screening för 
män i åldersspannet 50-70 år med början andra halvåret 
2011 – att bedrivas som ett pilot- och forskningsprojekt, 
 
att Qulturum och Futurum på olika sätt deltar, 
”projektinvolvering”. 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgett yttrande 
och föreslår bifall till första att-satsen samt avslag på övriga 
att-satser.  
 
Planeringsdelegationen beslutade vid sammanträde den 6 
december 2011 att ett förtydligande bör göras avseende 
vilken behandling och information som idag ges till dessa 
patienter föreligger, därför ett kansliyttrande daterat 
2012-01-02 som förtydligar detta samt som även föreslår att 
motionen är besvarad.  
 
Beslut  
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta i 
enlighet med kansliyttrande daterat 2012-01-02  
 
att motionen är besvarad.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Planeringsdelegationen §§ 1-18 

 Tid: 2012-01-10 09:00-10:30 
 

 

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Håkan Jansson  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Sandqvist 


