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COVID-19 anbefalinger - 23. marts 2020 

Nedenstående anbefalinger er dels af midlertidig karakter (3-6 måneder) direkte forårsaget af den aktuelle COVID-19 

epidemi, dels understregning af udvalgte allerede eksisterende anbefalinger. 

De nedenstående anbefalinger iværksættes med henblik på at nedsætte smitterisiko og sikre den nødvendige 

kapacitet på hospitalerne. Overordnet ønskes ikke-uopsættelige patientkontakter udsat, at der tages ekstra 

forholdsregler for de mest udsatte patienter og at man om muligt konverterer opfølgende besøg til 

telefonkonsultationer.  

Beslutningerne bør i udgangspunktet baseres på en individuel klinisk vurdering og afvigelser fra normal praksis bør 

journalføres. De herunder med rødt anførte anbefalinger er foreløbige og afventer endelig tilladelse fra 

Sundhedsstyrelsen. 

 Det understreges at opportunistisk screening for prostatakræft ikke anbefales i Danmark (1). 

 Mænd med lav PSA forhøjelse (<10 ng/ml) og som i øvrigt ikke opfylder DAPROCA anbefaling for PSA testning 

(familiær disposition, suspekt fund ved prostatapalpation, symptomer fraset LUTS (2)) bør i udgangspunktet 

ikke henvises til hospitalet, men overvejes genhenvist efter 3-6 måneder ved fortsat forhøjet PSA. 

 Det understreges, at patienter med lav eller intermedier (alene gældende ISUP grad 1 & 2) risiko sygdom i 

henhold til D'Amico risikostratificering ikke bør tilbydes aktiv behandling i form af operation eller stråleterapi 

(3, 4). 

 Hos patienter i active surveillance (som jo primært er Gl. 6 og evt. Gl 7 med meget lidt grad 4) kan 

bekræftende biopsier udsættes 3-6 måneder (5). 

 Radikal prostatektomi kan efter individuel lægelig vurdering i forhold til risikogruppe udskydes op til tre 

måneder (5, 6). 

 Neoadjuvant kastrationsbehandling ved primær strålebehandling til højrisiko patienter i henhold til D'Amico 

risikostratificering kan forlænges fra 3 til 6 måneder. 

 Salvage stråleterapi kan, hos patienter som skal have adjuverende endokrinterapi (bicalutamid), udskydes 3 

måneder efter påbegyndt endokrinterapi. 

 Hos patienter med oligo-metastatisk sygdom i kastrationsbehandling kan strålebehandling (60Gy/20) 

udskydes op til 3 måneder. 

 Planlagt up-front kemoterapibehandling bør udskydes længst mulig og tidligst initieres 2-3 måneder efter 

påbegyndt kastration (7, 8). I tilfælde hvor behandling af neutropen febrilia bliver særligt udfordret kan up-

front kemoterapi erstattes af up-front abirateron i 3 måneders opfølgningsinterval (9). 

 Det anbefales i øvrigt at alle prostatacancer behandlende læger at overveje hver enkelt patients behandling 

og fremmødehyppighed med henblik på at reducere infektionsrisiko og evt. immunsuppression. 

 Pågående virksom og veltålt behandling fortsættes uændret. 

 Overvej dosisreduktion af særligt kemoterapi som ved fragility eller bivirkninger, men stadig med 

forudgående blodprøver. 

 Overvej anvendelse af granulocytkolonistimulerende faktor pegfilgrastim og derved reducere varigheden af 

neutropeni og forekomsten af febergivende neutropeni ved behandling af ældre (>65 år) samt komorbide 

patienter, som behandles med kemoterapi (10). 

 Konverter om muligt opfølgende besøg til telefonkonsultation, men fortsat med forudgående blodprøver. 
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