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Därför är det så viktigt att upptäcka prostatacancer 
tidigt 

Prostatacancer i ett tidigt stadium ger oftast inga symtom – men kan 
upptäckas genom ett enkelt blodprov. Ju tidigare cancern upptäcks desto 
bättre är prognosen. 

– Jag rekommenderar alla män över 50 år att ta detta prov, säger Tom Wiklund, överläkare 
på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors. 

Vid lokal prostatacancer – då tumören enbart växer i själva prostatakörteln – är prognosen 
mycket god, berättar Tom Wiklund, ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus i 
Helsingfors och specialist på cancersjukdomar och strålbehandling. 

– Då kan man oftast bota cancern, och i vissa fall behövs ingen behandling alls, säger han. 

Men om tumören har vuxit igenom den kapsel som omger prostatan är prognosen desto 
sämre. Då är risken att dö inom fem år 20-30 procent. 

– Sprider sig cancern kan man inte bota den, men man kan bromsa den och hålla den i 
schack med läkemedelsbehandling. 

Lokal prostatacancer ger oftast inga symptom. 

– Det enda sättet att upptäcka tumören är genom ett PSA-prov, säger Tom Wiklund. 

PSA (prostataspecifik antigen) är ett protein som produceras av prostatan, och med ett 
blodprov kan man ta reda på mängden PSA i blodet. Om PSA-värdet är förhöjt kan det vara 
just ett tecken på prostatacancer. 

– Jag rekommenderar alla män över 50 år att låta mäta sitt PSA-värde varje år. Om värdet 
är förhöjt eller stiger snabbt kan man utreda detta vidare. 

– Har man nära släktingar som drabbats av prostatacancer kan det vara bra att börja testa 
sig ännu tidigare. 

Prostatacancerförbundet i Sverige uppmanar också män att testa sig. 

– Vi är för regelbundna provtagningar, så kallad allmän screening, vilket innebär att man 
kallar alla män i Sverige som är över 45 år och erbjuder dem att göra testet, säger Alf 
Carlsson, ordförande. 

Alla som har förhöjda PSA-värden har dock inte cancer, förklarar överläkaren Tom Wiklund. 

Orsaken kan till exempel vara en godartad förstoring av prostatan. 

– Patienten bör vara medveten om att mäter man värdet kan det leda till undersökningar, 
och därmed oro. Trots att det kanske visar sig att man inte har cancer. 

– Å andra sidan vet vi tack vare stora studier att regelbundna mätningar kan minska 
dödligheten. 
 
 

http://www.docrates.com/sv/cancerterapi/prostatacancern
http://www.docrates.com/sv/cancerterapi/prostatacancern/vad-anger-psa
http://www.docrates.com/sv/cancerterapi/prostatacancern/vad-anger-psa
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FAKTA 

PSA-test kan rädda liv 

• Dödligheten i prostatacancer är 20 procent lägre i de svenska landsting som ofta tar PSA-
test jämfört med i landsting där testet görs mer sällan, enligt en studie publicerad 2014. Läs 
studien här. 

• Nio av tio svenskar är positiva till rutinmässiga kontroller av män för att upptäcka 
prostatacancer så tidigt som möjligt, enligt en Sifo-undersökning från mars 2014. 

 Om man vill testa sig – hur gör man? 

• Testet kan göras på en vårdcentral. Det kostar lika mycket som ett vanligt besök. Man kan 
också boka tid hos en urolog. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24610909

