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RS/393/2018
Svar på remiss Screening för prostatacancer.
Rekommendation och bedömningsunderlag
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har gett Region Jämtland Härjedalen möjlighet att yttra sig om en
remiss avseende screening för prostatacancer.
I en aktuell genomgång har Socialstyrelsen redogjort för fördelar och nackdelar med
ett nationellt screeningprogram för hela den manliga befolkningen mellan 50 och
70 år. Screeningmodellen skulle innebära att alla män i denna åldersgrupp erbjuds
att delta i en screening med PSA-prov, följt av systematisk vävnadsprovtagning för
män som har ett PSA-värde över en viss nivå.
Socialstyrelsens samlade bedömning är att nyttan med screening för prostatacancer
med PSA-prov inte tydligt överstiger de negativa effekterna på befolkningsnivå.
Socialstyrelsens rekommendation är sålunda att hälso- och sjukvården inte bör
erbjuda allmän screening för prostatacancer med PSA-prov, med eller utan annat
kompletterande test före vävnadsprovtagning. Rekommendationen att inte införa
screening för prostatacancer med PSA-prov är enhetlig med hur andra länder i
Europa och i världen har värdet frågan.
Detta innebär inte att alla män ska avrådas från PSA-prov; enskilda män kan
värdera den möjliga nyttan högre än riskerna för skada.
År 2014 publicerade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för prostatacancer. De
innehåller rekommendationer om PSA-prov. Rekommendationerna talar om under
vilka förutsättningar PSA-prov bör erbjudas, och när det inte bör erbjudas.
Remissens innehåll har diskuterats i Region Jämtland Härjedalen. Samråd har bl.a.
skett med områdeschef Anna Warg vid Område kirurgi. Det framkommer ingenting
som föranleder någon annan slutsats än den som Socialstyrelsen rekommenderar.
Ett förslag till svar har upprättats inom hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen.
Remissen ska besvaras senast 9 maj 2018.
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Regiondirektörens förslag
Upprättat förslag till svar på remiss om screening för prostatacancer antas.
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