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Sammendrag

Bakgrunn. Hensikten med vår under-
søkelse var å studere hormonbehand-
lingen av prostatakreft i Norge og 
beregne dens betydning for overlevel-
sen.

Materiale og metode. Fra offentlige 
norske registre har vi fremskaffet data 
for hormonbehandling, forekomst 
av prostatakreft i forskjellige stadier 
og omfanget av radikalbehandling.

Resultater. I løpet av de siste ti år 
er antall pasienter som får hormonbe-
handling tidoblet. GnRH-analoger og/
eller antiandrogenet bikalutamid bru-
kes av over 90 %. Hormonbehandling 
er mest brukt i de fylkene der det er 
flest radikalbehandlinger, og økningen 
i de to behandlingsformene følger 
hverandre i tid. Et leveårsregnskap 
basert på antall radikalbehandlede 
og hormonbehandlede personer med 
prostatakreft i Norge og forventet over-
levelse ifølge internasjonale prospek-
tive, randomiserte studier tyder på at 
dagens behandling av prostatakreft 
i Norge i løpet av ti år gir et netto tap 
av ca. 1 025 pasientleveår for hver 
årgang behandlede.

Fortolkning. Det er grunn til å disku-
tere hvorvidt omfanget av hormon-
behandling og radikalbehandling bør 
reduseres. Det vil lettest kunne oppnås 
ved å begrense villscreeningen med 
måling av PSA-nivå i serum.

I 1941 publiserte Charles Huggins oppsikts-
vekkende resultater etter hormonbehandling
av fremskreden prostatakreft med østrogen
eller kirurgisk kastrasjon (1). Da han fikk
nobelprisen i 1966, hadde man imidlertid
nesten sluttet med østrogenbehandling på
grunn av økt kardiovaskulær dødelighet (2).
Kirurgisk kastrasjon er senere erstattet av
GnRH-analoger (gonadotropinfrigjørende
hormon) i depotform og antiandrogener i
tablettform, noe som gjør behandlingen enk-
lere (3, 4). Faren for bivirkninger av hor-
monbehandling er imidlertid fortsatt stor –
det er 29 % økt risiko for hjerteinfarkt og
24 % økt risiko for hjertesvikt ved medika-
mentell kastrasjon (5). Bruk av antiandroge-
net bikalutamid ved prostatakreft i tidlig sta-
dium øker den relative risikoen for død med
ca. 37 % de første fem år (6).

Ettersom overlevelsesgevinsten ved radi-
kal behandling er usikker (7, 8) og hormon-
behandlingen kan gi økt dødelighet, er det
grunn til å vurdere om dagens behandling av
prostatakreft gir helsegevinst. Hensikten
med denne artikkelen er å kartlegge omfan-
get av hormonbehandling av prostatakreft i
Norge, å relatere dette til forekomst og radi-
kal behandling og å lage et leveårsregnskap
i et tiårsperspektiv.

Materiale og metode
Hormonbehandling
Fra norsk pasientregister har vi fått oppga-
ver over antall kirurgiske kastrasjoner med
operasjonskodene 6742 og KFC 10 i tids-
rommet 1997–2006 for landet som helhet
og for hvert fylke (9, 10).

Fra grossistbasert legemiddelstatistikk
har vi fremskaffet data, basert på omsetning
av legemidler fra grossister til apotek og
sykehus, over salget av bikalutamid 150 mg
(ATC-gruppe L02BB03) og GnRH-analoger
(ATC-gruppe L02AE) i tidsrommet 2000–
06 (11). Forbruket er målt i definerte døgn-
doser (DDD) og oppgis som DDD/1 000
innbyggere/døgn. Ettårsprevalens og insi-
dens for å ha fått utlevert minst ett av lege-
midlene i de nevnte grupper er hentet fra

reseptbasert legemiddelstatistikk (12). Insi-
densen er basert på personer som foregående
år ikke hadde fått utlevert legemidler i de
aktuelle legemiddelgruppene. Reseptregis-
teret ble opprettet i 2004.

Radikal behandling
For perioden før 1997 oppgis summen av alle
radikale kirurgiske inngrep for prostatakreft
med kodene 6631 og 6635, dvs. åpen retropu-
bisk og perineal prostatektomi (9). Etter 1999
benyttes kodene KEC00, KEC01 og KEC 10,
dvs. de samme som i foregående tidsrom med
tillegg av laparoskopiske og robotassisterte
inngrep (10). Dataene kommer fra norsk pa-
sientregister (1996–2003) og fra spesialregis-
teret for prostatakreft (2004–05) etter en spe-
sialkjøring i databasen i Kreftregisteret. Talle-
ne fra Oslo er kontrollert mot oppgaver fra
opererende avdelinger. Vi presenterer insi-
denstallene for landet som helhet og for fylker
der man opererer pasienter fra eget opptaks-
område. Dette gjelder Nordland, Buskerud,
Rogaland, Agder-fylkene og Vestfold.

Fra spesialregisteret for prostatakreft
(1997–2000) og Statens strålevern (2001–
06) har vi fått oppgitt antall strålebehandlin-
ger av prostatakreft med kurativt siktemål,
dvs. med doser > 64 Gy.

Forekomst av prostatakreft
Fra Kreftregisteret har vi mottatt oppgave over
antall tilfeller av prostatakreft diagnostisert i
perioden 1996–2005 for hvert fylke og for
landet som helhet. Dataene er gruppert etter
sykdomsutbredelse på diagnosetidspunktet.

Leveårsregnskap
Utgangspunktet for beregningen er antall pa-
sienter som ble operert med radikal prostatek-
tomi og antallet som fikk hormonbehandling

Hovedbudskap
■ Omfanget av radikalbehandling 

og hormonbehandling av prostatakreft 
i Norge er mangedoblet i løpet av de 
siste ti år

■ Det er holdepunkter for å anta at svært 
mange av dem som radikalbehandles 
også får hormonbehandling

■ Den samlede forventede effekt av radi-
kalbehandling og hormonbehandling 
av prostatakreft ser ut til å kunne gi et 
stort netto tap av leveår
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i 2006. Forventet overlevelsesgevinst eller
-tap er beregnet ut fra anerkjente internasjo-
nale studier (tab 1) (6, 8, 13, 14). Tidsrommet
for beregningen er ti år. Antall leveår er run-
det av til nærmeste hele titall og angis som
circaverdier. Det er forutsatt at den økte døde-
ligheten etter hormonbehandling med bikalu-
tamid er knyttet til preparatet og ikke til indi-
kasjonen, dvs. sykdomsutbredelsen (6).

Mulig gevinst. Vi har lagt til grunn overle-
velsesgevinsten i SPCG-IV-studien (SPCG =
Scandinavian Prostatic Cancer Group) (8).
Antall vunne leveår er beregnet ut fra figuren
som viser totaloverlevelse ved hjelp av «areal
under kurven» i programmet Adobe Acrobat
7.0. Pasientene i denne studien ble rekruttert
i tidsrommet 1989–99. De siste ti årene er
det imidlertid i vår del av Europa behandlet
minst fire ganger så mange personer som i

foregående periode (13), og nye studier har
vist at dette er pasienter som ubehandlet ikke
vil dø i løpet av den nærmeste tiårsperioden
(14). Det er derfor grunn til å anta at overle-
velsesgevinsten ved dagens radikale behand-
ling er nær en firedel av det som ble funnet
i SPCG-IV, dvs. ca. 1,25 % etter ti år (15, 16).

Mulig tap. I en annen skandinavisk studie,
SPCG-VI, registrerte vi den økte dødelig-
heten ved behandling av lokalisert prostata-
kreft med antiandrogenet bikalutamid 150
mg × 1 (6). Antall tapte pasientleveår er be-
regnet ut fra figuren for totaloverlevelse som
«areal under kurven» i Adobe Acrobat 7.0.

Resultater
Hormonbehandling
Kirurgisk kastrasjon. Antall kastrasjoner for
landet som helhet er vist i figur 1a. Antallet

falt fra 365 i 1996 til 237 i 1998 og har se-
nere holdt seg tilnærmet konstant på om-
kring 200 inngrep per år.

Medikamentell kastrasjon. Det har vært
en jevn økning i gjennomsnittlig bruk av
GnRH-analoger fra 1.1. 2000 – til 1,46 DDD/
1 000 innbyggere/døgn i 2006. Det første tre-
månedersdepotpreparatet av GnRH-analog
kom på markedet i Norge i 1996. Antall nye
pasienter som fikk medikamentell kastrasjon
var 2 263 i 2006 (fig 1a). Bruken av GnRH-
analoger har vært størst i Buskerud, Hed-
mark, Sogn og Fjordane og Aust-Agder i
hele perioden. I Troms ligger tallet konstant
lavt, der brukte man 0,55 DDD/1 000 inn-
byggere/døgn i år 2000. Figur 1b viser utvik-
lingen i forbruket av GnRH-analoger i landet
som helhet og i utvalgte fylker.

Antiandrogen monoterapi. Antall nye pa-

Tabell 1 Grunnlag for teoretisk leveårsregnskap ved behandling av prostatakreft med radikal kirurgi og antiandrogen i Norge

Referanser Leveårsregnskap

Referanse, figurnum-
mer, studieperiode Problemstilling Type studie

Evidens-
nivå Funn Justering

Tall benyttet i 
leveårsregnskap

Gevinst Bill-Axelson og med-
arbeidere (8), figur 2b. 
Inklusjonsperiode 
1989–99. Gjennomsnitt-
lig oppfølgingstid 9,2 år

Sammenlikne 
radikalbehandling 
med det å vente 
og se

Prospek-
tiv, rando-
misert, 
kontrollert

Ib 5 % økt total-
overlevelse i  
behandlings-
gruppen etter 
10 år

Økt overlevelse justert ned 
til 1/4 pga. dokumentert 
overbehandling (13, 14)

861 radikalope-
rerte pasienter. 
10 års oppfølging

Tap Iversen og medarbei-
dere (6), figur 2a. Inklu-
sjonsperiode 1995–98. 
Gjennomsnittlig opp-
følgingstid 7,1 år

Sammenlikne 
bikalutamid 150 mg 
x 1 med placebo 
ved lokalisert  pros-
tatakreft

Prospek-
tiv, rando-
misert, 
placebo-
kontrollert

Ib 23 % økt tap 
av leveår i 
behandlings-
gruppen etter 
5 år

Areal under kurven er eks-
trapolert for perioden 9–10 
år etter behandlingsstart 
ved repetisjon av data for 
perioden 7–8 år

2 187 pasienter 
behandlet med 
bikalutamid 
150 mg x 1. 
10 års oppfølging

Figur 1 Hormonbehandling av prostatakreft i Norge. a) Antall kirurgiske kastrasjoner per år (insidens) og antall nye pasienter som har fått bikalutamid 
150 mg × 1 og GnRH-analog (insidens). Stiplede linjer indikerer sannsynlig utvikling fra markedsføring til første registrering. b) Salget av GnRH-analoger 
angitt i DDD/1 000 innbyggere/døgn i landet som helhet og i utvalgte fylker. c) Salget av bikalutamid 150 mg angitt i DDD/1 000/døgn i landet som helhet 
og i utvalgte fylker
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sienter som fikk bikalutamid 150 mg var
2 188 i 2005 og 2 187 i 2006. Midlet kom på
markedet 1.12. 1999. Insidensutviklingen er
vist i figur 1b. Bruken har vært økende i alle
fylker, og gjennomsnittsforbruket for hele
landet er firedoblet – fra 0,4 til 1,6 DDD/
1 000 innbyggere/døgn fra 2000 til 2006
(fig 1c). Forbruket av bikalutamid har vært
høyest i Aust-Agder, Vestfold, Sør-Trønde-
lag og Møre og Romsdal i hele perioden.
I 2000 ble det i Vestfold brukt 1,16 DDD/
1 000 innbyggere/døgn, mot 1,45 i 2005. Til
sammenlikning ble det brukt 0,08 DDD/
1 000 innbyggere/døgn i Telemark, der man
har ligget lavest i hele perioden (sammen
med Finnmark og Buskerud). Det høyeste
forbruket er registrert i Sør-Trøndelag, med

2,74 DDD/1 000 innbyggere/døgn i 2006.
Bruken av bikalutamid starter til forskjellig
tid i de forskjellige fylkene og synes å flate
ut etter noen år. I Aust-Agder og Vestfold var
man svært tidlig ute med å forskrive bikalu-
tamid, mens man i Telemark var meget til-
bakeholdne inntil man startet med radikal
behandling av prostatakreft i 2003.

Total androgen blokade. I 2006 fikk
2 254 menn utlevert både bikalutamid 50 mg
og en GnRH-analog – såkalt total androgen
blokade.

I 2005 og 2006 var det henholdsvis 4 614
og 4 634 pasienter som påbegynte en eller
annen form for medikamentell hormon-
behandling av prostatakreft. Antallet som
fikk utlevert minst ett legemiddel i gruppene

GnRH-analoger eller anitandrogener tilsier
at mer enn ti tusen norske menn kan ha vært
under medikamentell hormonbehandling i
2006.

Radikal behandling
Antall radikale prostatektomier er steget fra
130 i 1996 til 861 i 2006. I Oslo er antallet
steget fra 57 til 428, dvs. en 7,5-dobling.
Økningen i laparoskopisk og robotassistert
prostatektomi i Oslo følger stigningen for
landet som helhet (fig 2a). I fylker der man
gjør alle radikale prostatektomier hos pa-
sienter fra eget opptaksområde, som Vest-
fold, Agder-fylkene, Nordland, Buskerud og
Rogaland, er det en tilsvarende økning. I de
tre siste fylkene er antallet radikale inngrep
steget fra henholdsvis tre, fem og åtte i 2000
til 21, 48 og 46 i 2006, dvs. en 6–9-dobling
(fig 2b). Økningen i antall radikale inngrep
inntreffer omtrent på samme tid som øknin-
gen i bruken av bikalutamid.

Antall strålebehandlinger med kurativt
siktemål var 154 i 1997, mot 922 i 2005 og
907 i 2006, dvs. en 6,5-dobling (fig 2a).

Forekomst av prostatakreft
Antall tilfeller av prostatakreft har økt fra
2 528 i år 1996 til 3 659 i år 2005. Antallet
pasienter som er diagnostisert med fjern-
spredning, har imidlertid vært tilnærmet
konstant gjennom hele perioden – det var
407 nye tilfeller i 1996 og 438 tilfeller i
2005. Dette er pasienter som vanligvis vil få
primær hormonbehandling med GnRH-ana-
log eller kirurgisk kastrasjon. Antallet med
regional spredning er økt fra 107 i 1996 til
919 i 2005. Det antas at dette er pasienter der
det er gjort stadieinndeling ut fra lymfeknu-
tene (glandelstaging) før planlagt radikalbe-
handling. Antallet tilfeller der stadium er
ukjent, er gått ned fra 702 til 440.

Forekomsten i de enkelte fylkene speiler
utviklingen i antall radikalbehandlinger. I
Nordland, Buskerud og Rogaland økte antall
pasienter med regional spredning fra seks i
1996 til henholdsvis 43, 50 og 96 i 2005,
dvs. antallet er økt 7,16, 8,33 og 16 ganger.
Det er ingen store forskjeller mellom fyl-
kene når det gjelder andel pasienter med
fjernspredning. Figur 3 viser utviklingen for
hvert stadium i hele landet og for lokalisert
prostatakreft i utvalgte fylker. I figur 4 sam-
menstilles forekomsten av prostatakreft med
antall nye radikalbehandlede og hormonbe-
handlede pasienter.

Leveårsregnskap
Over en tiårsperiode vil kirurgisk behandling
av 861 pasienter gi brutto ca. 220 vunne leve-
år med 5 % overlevelsesgevinst og ca. 55 vun-
ne leveår med justert overlevelsesgevinst til
1,25 %. Behandling av 2 187 pasienter med
bikalutamid 150 mg i ti år gir ca. 1 080 tapte
leveår. Etter ti år vil en årgang pasienter lide
et samlet netto tap på 1 025 leveår (fig 5).

Dersom vi hadde forutsatt at medikamen-
tell og kirurgisk kastrasjon gir tilsvarende

Figur 2 Radikalbehandling av prostatakreft i Norge. a) Antall radikale prostatektomier per år 
(insidens) i hele landet og i Oslo (Ullevål, Aker og Radiumhospitalet) og antall eksterne stråle-
behandlinger med kurativt siktemål. b) Antall radikale prostatektomier per 105 innbyggere 
(insidens) i utvalgte fylker

Figur 3 Forekomst av prostatakreft i Norge. a) Forekomst av prostatakreft i forskjellige stadier. 
b) Forekomst av lokalisert prostatakreft i forhold til folketall (insidens) i utvalgte fylker og i hele 
landet. Y-aksen viser antall pasienter per 105 innbyggere
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økt dødelighet som bikalutamid, ville netto
tap av leveår blitt ca. 2 130.

Diskusjon
Hormonbehandling av prostatakreft gis for å
oppnå lindring hos pasienter med symptom-
givende metastaser. Det er ikke skjedd
vesentlige endringer i indikasjonene siden
behandlingen ble introdusert (1), men for
tiden kombineres radikal strålebehandling
ofte med temporær hormonbehandling (17).
Den europeiske urologforeningen (EAU)
fraråder i dag bruk av bikalutamid ved lo-
kalisert prostatakreft pga. økt dødelighet
(18, 19). Norge er et av få land i Europa der
bikalutamid inntil 2007 var godkjent for
monoterapi på denne indikasjonen. Norske
erfaringer med hormonbehandling av pros-
tatakreft er derfor av spesiell interesse.

Norske registerdata for hormonbehand-
ling inneholder ikke opplysninger om syk-
domsutbredelse. Vi vet derfor ikke på hvil-
ken indikasjon hormonbehandling blir gitt.
Men ved å sammenholde antall hormonbe-
handlede med forekomsten av prostatakreft i
forskjellige stadier kan man få gode indika-
sjoner på hvordan praksis er. Antall pasien-
ter som blir diagnostisert med fjernmetasta-
ser har holdt seg konstant de siste ti år.
I 1988 døde 954 personer av prostatakreft
i Norge, i 2004 1 074 (20). Forklaringen på
økt bruk av hormonbehandling kan altså
ikke være at det er flere pasienter i terminal
fase i dag enn for 20 år siden. 4 634 nye pa-
sienter fikk medikamentell hormonbehand-
ling i 2006. Om vi trekker fra alle med
nyoppdaget metastatisk sykdom, alle med
nyoppdaget lokoregional sykdom og alle
som får adjuvant hormonbehandling i for-
bindelse med strålebehandling, blir det
2 375 pasienter igjen.

Den mest sannsynlige forklaringen på den
økte bruken av hormonbehandling er at bi-
kalutamid gis til svært mange etter radikal kir-
urgi. Antakelsen støttes av at bruken av midlet
er størst i de fylkene der man har vært mest ak-
tive med diagnostikk og radikalbehandling av
prostatakreft – økningen i bruken av bikaluta-
mid følger økningen i antall radikalbehandlin-
ger. Både pasienten og legen forventer at syk-
dommen er kurert etter radikal operasjon.
Mange får imidlertid påvist positive marginer,
og opptil 50% får PSA-residiv i løpet av de
første fem årene (21–24). Da oppstår det et
betydelig press for å gi en tilleggsbehandling
som gjør at PSA-nivået normaliseres. Slik blir
forbruket av bikalutamid direkte relatert til
radikalbehandlingen av prostatakreft. Klinisk
erfaring tilsier at bikalutamid erstattes av
GnRH-analog når PSA-verdien begynner å
stige igjen etter noen tid.

Den europeiske urologforeningen anbefa-
ler total androgen blokade i forbindelse med
start av GnRH-behandling hos menn med
metastatisk sykdom der forbigående stig-
ning i testosteronnivået kan føre til utvikling
av tverrsnittslesjon (18). Norske tall kan
tyde på at slik blokade gis i stort omfang til

pasienter uten slik risiko, men våre register-
data inneholder ikke fullstendig informasjon
om varigheten av denne behandlingen. An-
tall pasienter som får hormonbehandling er
langt høyere enn det man skulle forvente ut
fra anbefalt praksis (18).

I 1988 ble det gjort ca. 540 kirurgiske
kastrasjoner i Norge – med en antatt levetid
etter kastrasjonen på omtrent to år (25). I dag
får pasientene hormonbehandling over en
lengre periode, og antallet som er under
behandling, er trolig økt 10–11 ganger i
løpet av disse 20 årene (18). En del av den
økte bruken av hormonbehandling kan for-
klares med at radikal strålebehandling for
tiden kombineres med hormonbehandling i
opptil tre år, oftest medikamentell kastrasjon
(17).

Vårt leveårsregnskap er en teoretisk be-
regning for en populasjon, ikke en vurdering
av enkeltpasienter. En avveining mellom
helsegevinst og helsekostnader er imidlertid
en nødvending del av alle medisinske vurde-
ringer, enten det gjelder enkeltpasienter eller
nasjonale handlingsplaner. SPCG-IV er den
eneste prospektive, randomiserte studien der
man har sammenliknet radikal behandling
av prostatakreft med det å vente og se
(watchful waiting) (8). Det finnes ikke til-
svarende studier for strålebehandling. Det er
årsaken til at strålebehandling ikke er tillagt
overlevelsesgevinst i leveårsregnskapet og
at oppgitt antall strålebehandlinger ikke er
validert av oss. Ifølge nyere studier er effek-
ten av strålebehandling vesentlig dårligere
enn effekten av radikal kirurgi ved behand-
ling av lokalisert prostatakreft (26).

Det er overveiende sannsynlig at den økte
dødeligheten forbundet med bikalutamid-
bruk er knyttet til den androgene deprivasjo-
nen og således er uavhengig av prostatasyk-
dommens utbredelse, slik forfatterne selv
antar (5, 6). Tolkingen innebærer at bikalu-
tamid gir økt dødelighet ved både lokalisert,
lokalvansert og metastatisk sykdom, men
det er kun ved lokalisert sykdom at dødelig-
heten av bikalutamid overstiger dødelighe-
ten av prostatakreften.

Antall strålebehandlede er ikke tillagt be-
tydning i vårt leveårsregnskap, men even-
tuell bruk av bikalutamid i denne pasient-
gruppen vil øke dødeligheten i regnskapet.
Dersom strålebehandling ble antatt å ha
samme overlevelsesgevinst som kirurgisk
behandling, ville dette gitt en liten reduksjon
i antall tapte leveår. I regnskapet er det lagt
til grunn en operasjonsmortalitet på 0,34 %
(8), som tilsvarer publiserte resultater fra
norske universitetssykehus (20, 27). Ifølge
den europeiske urologforeningen ligger den
perioperative mortaliteten ved radikal pros-
tatektomi på opptil 2 % ved mindre sykehus
(17). En perioperativ mortalitet på 0,5 % vil
alene oppveie antall vunne leveår ved radi-
kal behandling. I Norge utføres radikal pros-
tatektomi ved de fleste sentralsykehus, men
operasjonsmortaliteten er ikke kjent (27). Vi
har ikke tatt hensyn til eventuell økt dødelig-
het forbundet med prostatabiopsi og uthen-

Figur 4 Oversikt over antall nye radikalbehandlinger, hormonbehandlinger (antall personer som 
har fått utlevert legemidler i angitt gruppe minst én gang i løpet av året) og forekomst av prostata-
kreft. Norske tall fra 2006 (behandling) og 2005 (forekomst)

Figur 5 Ti års leveårsregnskap for behand-
ling av prostatakreft med radikal prostatek-
tomi og hormonbehandling i Norge (tall fra 
2006). Y-aksen viser pasientleveår, x-aksen 
viser antall år
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ting av lymfeknuter for stadieinndeling, som
ellers kunne ha gitt en liten økning i antall
tapte leveår.

Tapet av leveår ville blitt vesentlig større
dersom vi hadde kalkulert inn en økt dødelig-
het tilsvarende bikalutamideffekten for pa-
sienter som får GnRH-analog. Det er mange-
len på relevante studier som holder oss fra
å gjøre dette. Det er overveiende sannsynlig
at kastrasjonsbehandling øker dødeligheten
like mye som bruk av bikalutamid (5). Bildet
ville blitt enda mer negativt om vi hadde tatt
hensyn til bivirkninger av radikalbehandling
av betydning for livskvaliteten, som erek-
sjonssvikt, urininkontinens, urinrørsforsnev-
ring, lyskebrokk osv., og bivirkninger av hor-
monbehandling, som gynekomasti, tap av
libido, demens, osteoporose, nyresvikt, ane-
mi osv. (5). På den annen side er det ikke tatt
hensyn til at radikal kirurgi vil gi færre helse-
problemer hos en del – ved at progrediering
av sykdommen kommer senere eller uteblir.

Ett års behandling med bikalutamid koster
per pasient 54 311 kroner, ett år med GnRH-
analog 16 368 kroner (priser fra 2006). Total-
salget i Norge for 2006 var ca. 240 millioner
kroner. De som får bikalutamid, gis vanligvis
profylaktisk brystbestråling for å unngå gyne-
komasti. Vi benytter stadig mer kostbar radi-
kalbehandling, som robotassistert kirurgi.
Dagens behandling av prostatakreft ser ut til å
gi et betydelig tap av livskvalitet og leveår til
en stor kostnad for samfunnet.

Der det er mistanke om prostatakreft, føl-
ger pasienten et «pakkeløp» bestående av
PSA-screening, biopsi, stadieinndeling, ra-
dikalbehandling, kontroller og eventuell
hormonbehandling. Å måle PSA-nivået er å
trykke på startknappen for dette løpet.
Spørsmålet blir på hvilket trinn det skal
stoppes. Det er faglig uetisk ikke å kontrol-
lere pasientene etter behandling. Dersom
diagnosen først er stilt, er det vanskelig å
vinne forståelse for at man kan vente og se.
Etter flere tiår med helsepropaganda sitter

det dypt i folks bevissthet at man må be-
handles tidlig. Det klokeste tiltaket er å redu-
sere PSA-villscreeningen (28).

Oppgitte interessekonflikter: Ingen
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