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Motion 6-2022 om informationskampanj 
angående prostatabesvär, screening 
och användning av TUMT 
Dnr 289-2022 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen avslås. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten är en av de första regionerna i landet som startat organi-

serad testning för prostatacancer. Regionfullmäktige har i juni 2022 också 

beslutat att regionen ska ansluta till den gemensamma struktur för organise-

rad prostatacancertestning som tagits fram inom Norra sjukvårdsregionför-

bundet. Då testning för prostatacancer är resurskrävande och det råder brist 

på nödvändiga specialistkompetenser är den organiserade testningen i nulä-

get riktad till specifika målgrupper som också får erbjudande och informat-

ion om testningen. Avseende TUMT behandling så är det lämpligast att den 

hålls koncentrerad till en plats då det kräver både specialistkompetens och 

tillräckligt patientunderlag för att upprätthålla hög kvalitet. 

Sammanfattning 
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion till fullmäktige att:  

1. Region Norrbotten genomför en informationskampanj angående möjlig-

heten till prostatacancerscreening och de olika behandlingsformer vilka 

idag finns för prostatabesvär såsom TUMT. 

2. Region Norrbotten ser över möjligheten att införa TUMT behandling på 

fler ställen i länet. 

Ärendet 
Region Norrbotten har nyligen infört en modell med erbjudande om organi-

serad prostatacancertestning i samband med hälsosamtal för 50- och 60-

åringar. Information om testningen ges vid hälsosamtal för den aktuella mål-

gruppen. Regionfullmäktige har vid sitt sammanträde 2022-06-22 § 64 be-

slutat att regionen ska ansluta till och arbeta efter den gemensamma modell 

och kommunikationsplan för prostatacancertestning som tagits fram inom 

Norra Sjukvårdsregionförbundet och Regionalt cancercentrum Norr. Enligt 

de utredningar som gjorts inom ramen för detta arbete är det utifrån tillgäng-

liga sjukvårdsresurser och bedömda nyttoeffekter motiverat att initialt be-

gränsa erbjudandet om testning till män i åldern 50 år och 56 år. Det finns 

därför i nuläget inte behov av en bred informationskampanj till flera ålders-

grupper. För allmänheten finns information om testning och olika behand-

lingsformer för prostatabesvär under regionens sidor på 1177 Vårdguiden. 
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Angående TUMT behandling (värmebehandling med mikrovågor) så ge-

nomförs den idag vid Kalix sjukhus. Behandlingen kräver specialistkunskap 

som är en bristkompetens. Utifrån behovet av specialisering för att upprätt-

hålla hög kvalitet har regionen bedömt att det är lämpligast att behandlingar-

na koncentreras till en plats.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Motion 6-2022 om informationskampanj angående prostatabesvär, screening 

och användning av TUMT 

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschef Länssjukvård 2 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Kommunikationsdirektör 
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