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Organiserad prostatacancertestning (OPT) 

Socialstyrelsen uppdaterade 2018 sin rekommendation om screening för 
prostatacancer. De avråder fortfarande från ett nationellt screeningprogram, 
eftersom nyttan inte tydligt bedömdes överväga de negativa effekterna på 
befolkningsnivå. Socialstyrelsen framhåller däremot att hälso- och sjukvården 
kan bidra till ökad kunskap genom att erbjuda organiserad PSA-testning inom 
ramen för forskning och utveckling och gav därför RCC i samverkan (via SKR) 
i uppdrag att ta fram en handlingsplan för standardiserad och effektiviserad 
PSA-testning och att identifiera kunskapsluckor om kompletterande 
diagnostiska tester för prostatacancer. I det nationella arbetet omformulerades 
uppdraget till organiserad prostatacancertestning (OPT) då det på sikt kommer 
innebära fler undersökningar än bara PSA-provtagning. RSL fattade beslut om 
att tillsätta en arbetsgrupp för sydöstra sjukvårdsregionen som under 2019 
genomförde en förstudie på användningen av PSA-prover på män utan 
prostatacancer. Förstudien bekräftade det befarade oorganiserade arbetssätt och 
ojämlika situation för männen i sydöstra sjukvårdsregionen. Utifrån det 
beslutade RCC att gå vidare med uppdraget att ta fram underlag för ett beslut att 
införa en organiserad prostatacancertestning i sydöstra sjukvårdsregionen.  

 
Hittills har projektet tagit fram ett förslag om att göra processen så digitaliserad 
som möjligt. Valet att skapa en digitaliserad lösning är dels att det blir ett 
lärande till det nationella projektet med också att det skapas en process som inte 
tar för mycket kritiska resurser i anspråk. Den långsiktiga ambitionen är att 
skapa ett gemensamt kansli för hela sjukvårdsregionen är bästa sättet för att 
skapa en jämlik vård och samtidigt skapa förutsättning för kontinuitet och 
kompetensutveckling i takt med att utredningen av prostatacancer blir mer och 
mer komplex. Gruppen rapporterar kontinuerligt sitt arbete till RCC:s 
ledningsgrupp, RSL och Samverkansnämnden. 
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 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen föreslås BESLUTA  
 
 A t t ställa sig bakom ett gemensamt pilotprojekt i Region Jönköpings län som  
 syftar till att ta fram ett arbetssätt som kan tillämpas i hela sjukvårdsregionen 
 
  
 

Kaisa Karro Lena Lundgren 
 Ordförande i SVN Hälso- och sjukvårdsdirektör 
 Region Östergötland Region Östergötland 
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