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Motion till Regionfullmäktige 

Om screening av prostatacancer 
 
Möjligheten till att upptäcka prostatacancer och bota den blir allt bättre. Trots det så upptäcks varje år 
cirka 1800 fall för sent för att kunna botas och cirka 2400 män avlider varje år av sin sjukdom. 
Motståndet mot att införa en screening verksamhet med PSA test bygger fortfarande idag på risken för 
överdiagnostisering och överbehandling men utvecklingen går fort. Socialstyrelsens senaste utlåtande 
visar att de står med ett ben i båda lägren då de fortfarande bromsar för ett allmänt införande av 
screeningverksamhet samtidigt som de trycker på den enskildes rätt att bli undersökt. Inom 
professionen har man fått upp ögonen för de brister som finns i dagens system. Sanningen är att 
diagnostiken är av högst varierande kvalitet med många mindre enheter inblandade som var för sig har 
ganska begränsad förmåga att ta till sig ny kunskap och ny teknik för att utveckla verksamheten. På så 
vis så skulle ett införande av en allmän screening också bidra till att lyfta kvalitén på undersökningarna i 
sig själva och därmed också resultat och utfall. 
För varje dag som vår allmänt finansierade sjukvård tvekar i denna fråga så ökar också trycket och 
efterfrågan från våra medborgare mot den privata vården. Ett växande missnöje hos patienterna visar 
sig i ökad efterfrågan på information om var och hur man kan få vård på andra vis hos andra 
vårdgivare. Den som har god ekonomi eller bra sjukförsäkring söker sig till snabbspår som erbjuds av 
andra vårdgivare och tilltron till den offentliga sjukvården sviktar. Är det så vi vill ha det? 
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på att: 
 
Regionen utreder möjligheten till att erbjuda screening av prostatacancer för personer över 60-års ålder. 
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Oppositionsregionråd 
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