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Motion om att Västra Götalandsregionen inrättar ett screeningprogram för att
upptäcka prostatacancer i tid.
I Sverige tillämpas nationella program för screening av både livmoderhalscancer och
bröstcancer, men motsvarande program för screening av prostatacancer saknas.
Detta trots att denna cancertyp är Sveriges vanligaste och även den som tar flest mäns liv.
Varje år drabbas 9.000 män och idag lever ca 85.000 med diagnosen. Antalet som avlider av
sjukdomen ligger på 2.400 per år och har gjort så i många år.
Nya studier från Sahlgrenska akademin visar att ett organiserat testprogram både upptäcker
fler cancerfall i ett tidigt, botbart skede och minskar risken att dö i prostatacancer med 42
procent medan gruppen som genomgick opportunistisk (frivillig) screening bara såg en
marginellt minskad dödlighet.
Studien konstaterar att den frivilliga screening som använts i Sverige i 20 år helt enkelt inte
är effektiv. Denna typ av screening leder dessutom till att en större andel män får
prostatacancerdiagnos i onödan vilket kan leda till omfattande överbehandling.
Många män med beskedliga tumörer, som sannolikt aldrig skulle ha utvecklats till att ge
besvär eller förkorta livet, genomgår radikal behandling till hög kostnad och med i många fall
omfattande biverkningar utan att egentligen ge några positiva effekter.
Forskarnas slutsats, vilken vi delar, är att PSA-screening i Sverige bör ske i ett organiserat
program där män regelbundet bjuds in för tester. Screeningen bör starta vid en relativt ung
ålder, runt 40 år, och ske med täta kontroller.
Den nämnda risken för överbehandling kan dessutom minskas genom så kallad aktiv
monitorering, där diagnostiserade män står under noggrann uppsikt och bara behandlas om
tumören visar tecken på att bli mer aggressiv. Enligt avhandlingen kan hela 60 procent av de
tumörer som hittas vid organiserad PSA-screening handläggas med aktiv monitorering.

Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen yrkar:
Att Västra Götalandsregionen inrättar ett PSA-screeningprogram för att upptäcka
prostatacancer i tid.
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