
 

 
 

 
 

För allmän kännedom. 
 
 

Information om kompendium rörande prostatasjukdomen kronisk prostatit/CPPS 

Tyvärr så kan prostatakörteln förutom cancer även drabbas av andra sjukdomar, som också är i mycket stort behov 
av forskning. En av dessa ”tar inte livet av dig, men kan ta hela livet ifrån dig” redan i unga år! Denna sjukdom 
heter kronisk prostatit. Internationellt används numera oftast benämningen CPPS (Chronic Pelvic Pain Syndrome).  

Kompendiet lämnar en allmän information om kronisk prostatit (kronisk inflammation av prostatakörteln),  som cirka 
250 000 svenska män (från tonåren och uppåt) är drabbade av (sidan 6). Kompendiet belyser sjukdomen och 
drabbades situation på ett övergripande sätt som inte tidigare har gjorts här i landet och vänder sig till drabbade, 
anhöriga, arbetsgivare, Försäkringskassan, forskningsstiftelser, sjukvårdspersonal, sjukvårdspolitiker och massmedia. 

Några axplock ur innehållet: 

����    På första bladets insida finns ett citat från Svensk Urologisk Förenings hemsida i en artikel från 2002: ”Trots  
att kronisk prostatit således är vanligt förekommande och trots den ibland mycket allvarliga påverkan på en 
människas liv, har forskning och utbildning om prostatit och sjukvårdsmässigt omhändertagande av de 
drabbade männen varit eftersatt under lång tid.”  

����    På sidan 1 finns en kortfattad information om sjukdomen, där det framgår att mer eller mindre besvärliga 
kroniska smärtor, sexuell dysfunktion och olika urineringsproblem är de dominerande symtomen. 

����    På sidan 4 framgår hur dåligt drabbade ofta blir bemötta av svensk sjukvård. Bristen på kunskap och riktlinjer 
innebär, att svensk sjukvård oftast inte ens klarar av att ”fånga upp” och hjälpa de som har en eländig livskvalitet 
på grund av svåra olika kroniska bäckenbottensmärtor och psykiska problem som en följd av sjukdomen.  

����    På sidan 9 finns en kopia av svarsbrev från Prof. Peter Nygren, Cancerfonden. 

����    På sidan 12 (Congressional Testimony, USA) framgår att orsakerna till sjukdomen är okända och att 
sjukvården ”worldwide” saknar adekvata behandlingsmetoder. Som framgår av sidorna 16 och 20, finns även 
misstankar om ett samband mellan kronisk prostatit och en senare utveckling av prostatacancer. 

����    På sidan 13 i punkt 5 understryks att behovet är mycket stort för riktlinjer inom svensk sjukvård för behandling 
av de mycket besvärliga kroniska urogenitala och idiopatiska smärtor, som kan förekomma vid sjukdomen.  

����    På sidorna 11 och 14 framgår, att f.n. bedrivs svensk forskning om CPPS endast av Prof. H. Hedelin, Skövde. 

����    På sidan 14 framgår hur seriöst NIH (the National Institutes of Health i USA) ser på sjukdomen och att man nu 
påbörjat en omfattande multidisciplinär forskning ($7,5 miljoner årligen) inom det här området. 

����    På sidan 24 framgår hur illa en som är drabbad av sjukdomen, på grund av bristande kunskaper och förståelse, 
bemötts av sjukvården i Kalmar. Detta bemötande är inget som på något sätt är unikt inom svensk sjukvård! 

Innehållet visar, att drabbade av kronisk prostatit/CPPS tillhör en utlämnad patientgrupp som har negligerats alltför 
länge. Behovet av forskning som rör sjukdomen är synnerligen angeläget, vilket bl.a. framgår av det pågående 
forskningsprojektet MAPP i USA (sidan 15). Det är därför betydelsefullt att alla som har en möjlighet att påverka 
svensk forskning och sjukvård får en korrekt bild av hur smärtsam och besvärlig sjukdomen kan vara för åtskilliga 
drabbade, samt att det fortfarande är gamla myter och vanföreställningar som vanligtvis styr hur den här 
patientgruppen bemöts inom alla nivåer i sjukvården. För att kunna ändra på detta och förbättra situationen för de som 
är drabbade, är vi oerhört tacksamma för all den hjälp vi kan få för att uppmärksamma denna dolda folksjukdom. 

Med vänliga hälsningar 

 

Lennart Branthle 
Kokgränd 18 
393 64 Kalmar 

Kontaktperson för nätverket ISOP, The Swedish Chronic Prostatitis Network http://home.swipnet.se/isop 

 
För kostnadsfri utskrift av kompendiet: http://home.swipnet.se/isop/kompendium.htm#Kompendium 


