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För- och nackdelar med 
testning för prostatacancer  

 

Prostatacancer är vanligt  

Prostatacancer är den vanligaste orsaken till 

cancerrelaterade dödsfall hos svenska män. 

Prostatacancertestning kan minska risken att dö av 

prostatacancer.  

Prostatacancertestning upptäcker både 

prostatacancrar med låg risk, som inte är ett hot mot 

din hälsa, och prostatacancrar med högre risk som kan 

behandlas. Själva behandlingen kan i sig leda till 

biverkningar. Biverkningar kan vara inkontinens, 

impotens och tarmproblem.  

Detta är viktigt att veta  

Målet med prostatacancertestning är att hitta 

aggressiv, behandlingskrävande, prostatacancer tidigt 

och bota den innan den sprider sig utanför prostata.  

Många män med prostatacancer som hittas genom 

prostatacancertestning behöver inte behandlas. De 

kan hanteras säkert av ett program för noggrann 

övervakning, så kallad aktiv övervakning.  

Bör du genomgå prostatacancertestning?  

Om du är 50-70 år gammal kan prostatacancertestning 

vara lämpligt för dig.  

Om du upplever det mycket obehagligt att veta att du 

har prostatacancer och inte kan tänka dig behandling 

med aktiv övervakning, talar det mot att genomgå 

prostatacancertestning.  

Om du är säker på att du bara skulle acceptera 

behandling för behandlingskrävande, aggressiv 

cancer – och inte skulle vara orolig att leva med en 

diagnos av lågrisk cancer – är du förmodligen en 

bra kandidat för prostatacancertestning.  

Mer information om för- och nackdelar med 

prostatacancertestning hittar du i Socialstyrelsen 

broschyr ”Om PSA-prov – för att kunna upptäcka 

prostatacancer i ett tidigt skede – fördelar och 

nackdelar”.  

Testning med Stockholm3-testet  

Prostatacancercentrum Capio S:t Görans Sjukhus 

använder det nya prostatacancertestet 

Stockholm3. Stockholm3 är en kombination av 

flera markörer, bland annat det traditionella PSA.  

Stockholm3-testet är ett vanligt blodprov som har 

visats ha bättre egenskaper än PSA för att 

utvärdera om en man har ökad risk för 

behandlingskrävande prostatacancer.  

Baserat på resultatet från Stockholm3-testet 

kommer du få råd från Prostatacancercentrum 

Capio S:t Görans Sjukhus om när det är lämpligt 

med uppföljande provtagning eller om vidare 

utredning med vävnadsprovtagning av prostata 

behövs. 


