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Misstänkt ärftlig cancer
Upp till tio procent av alla cancersjukdomar i bröst, äggstockar, 
tjocktarm och/eller kombinationer av vissa tumörformer, orsakas 
av nedärvda genetiska förändringar i arvsanlagen. 

På senare år har kunskapen ökat om bakomliggande orsaker till 
cancer. Detta har resulterat i utökade genetiska analyser som 
kan utföras i de fall då det finns sannolika skäl att misstänka ärft-
lig cancer. En cancergenetisk utredning kan förebygga cancer 
och därmed rädda liv.

Cancergenetisk mottagning i Umeå utreder personer inom norra 
sjukvårdsregionen, med misstänkt ärftlig cancer i familjen. 

Remiss skickas till:
Cancergenetisk mottagning
Regionalt cancercentrum norr
Norrlands universitetssjukhus
901 85  UMEÅ

Så här går utredningen till
1. Då remiss inkommit till oss, och om släkten inte är känd hos oss tidigare, skick-
as ett frågeformulär (utredningsunderlag) till patienten gällande cancersjukdo-
mar i släkten samt godkännanden. Dessa godkännanden ska individer i släkten 
med cancersjukdom skriva under (vid vissa syndrom även andra sjukdomar). 
Om insjuknad individ avlidit är det närmast anhörig som ska underteckna god-
kännandet.

2. Därefter påbörjas arbetet med att inhämta journalkopior eller liknande, för att 
verifiera cancerdiagnoserna i släkten. 

3. Besökstid/telefontid vid Cancergenetisk mottagning ges endast om patienten 
har återsänt frågeformulär och godkännanden. Om utredningsunderlag inte är 
återsänt inom åtta månader, trots påminnelser, avförs patienten från utredning 
och remissen återsänds.

4. Då underlag inkommit görs en riskbedömning vid rond, på basen av den upp-
givna cancerförekomsten i familjen. 



5. Vid mottagningsbesöket informeras patienten om bedömningen och om even-
tuell molekylärgenetisk utredning kan vara motiverad. Patienten får även skriftlig 
information efter besöket angående bedömningen och de eventuella kontroller 
som rekommenderas i familjen. 

6. I enstaka fall, där bedömningen blir att ingen ökad risk finns för cancer i famil-
jen och som följd av det inget behov av genetisk analys eller utökade kontroller, 
kan bedömningen meddelas patienten per brev. 

7. Remissvar skrivs till inremitterande.

8. Om molekylärgenetisk utredning genomförs informeras alltid patienten om 
analysresultatet vid ett besök/telefonbesök på mottagningen. Om patienten är 
mutationsbärare informeras hen om kontroller och profylaktiska åtgärder. Muta-
tionsbärare erhåller alltid ett uppföljande samtal med genetisk vägledare/sjuk-
sköterska, omkring tre månader efter att de fått sitt mutationssvar.

9. För att erhålla remiss för kontroller och förebyggande åtgärder uppmanas an-
höriga att kontakta Cancergenetisk mottagning för egen information samt indivi-
duell riskbedömning. 

10. Efter avslutad utredning uppmanas alla patienter att kontakta oss vid nya fall 
av cancer i familjen. 

11. Samtliga besök, familjeutredningar och kontroller registreras för att vi ska 
kunna utvärdera kvalitet och effektivitet. För att optimal familjebedömning ska 
kvarstå över tid, kan det bli aktuellt med nya analyser då analysmetoder hela 
tiden förfinas och utvecklas.

Med vänliga hälsningar 
Cancergenetisk mottagning 
Regionalt cancercentrum norr

Telefonrådgivning 
Tfn. 090-785 13 80 och välj menyval 2
Telefontider, se webbplatsen www.cancercentrum.se/norr

Övergripande riktlinjer för cancergenetisk utredning finner du här: 
www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/
arftlig-cancer/riktlinjer-for-utredning



Umeå 
Cancergenetisk mottagning
Regionalt cancercentrum norr
Norrlands Universitetssjukhus
901 85  UMEÅ
Telefon: 090-785 00 00 (växel)

Kontakta oss gärna via 1177 
Vårdguidens e-tjänster.

Göteborg 
Klinisk Genetik 
Cancergenetisk mottagning 
Medicinaregatan 3B 
SU/Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
413 45  GÖTEBORG 
Telefon: 031- 342 10 00 (växel) 

Jönköping
Onkologkliniken
Onkogenetiska mottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85  JÖNKÖPING
Telefon: 010-241 00 00 (växel)

Linköping 
Klinisk genetik 
Regionmottagning 
Onkogenetiska sektionen 
Universitetssjukhuset 
581 85  LINKÖPING 
Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Lund 
Labmedicin
Klinisk genetik
Onkogenetiska mottagningen
Universitetssjukhuset i Lund
221 85  LUND
Telefon: 046-17 10 00 (växel)

Stockholm 
Klinisk Genetik L5:03
Onkogenetiska mottagningen
Karolinska Universitetssjukhuset, 
Solna
171 76  STOCKHOLM
Telefon: 08-517 700 00 (växel)

Radiumhemmet
Ärftlighetsmottagningen
Karolinska Universitetssjukhuset, 
Solna
171 76  STOCKHOLM
Telefon: 08-517 700 00 (växel)

Onkologkliniken
Mottagning för ärftlig cancer
Södersjukhuset
118 83  STOCKHOLM
Telefon: 08-616 10 00 (växel)

Uppsala 
Klinisk genetik
Onkogenetiska mottagningen
Akademiska sjukhuset
751 85  UPPSALA
Telefon: 018-611 50 00 (växel)

Cancergenetiska mottagningar i Sverige


