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Handläggning onkogenetiskt snabbspår för testning vid 
misstanke om ärftligt malignt melanom inom Södra 
Sjukvårdsregionen 
Syfte:  
Avsikten med föreliggande rutin är att genom identifiering av personer och släkter med ärftligt 
malignt melanom tidigt fånga upp de individer som på genetiska grunder löper påtagligt ökad 
risk att utveckla ett eller flera maligna melanom och, såsom vid CDKN2A-mutation, även 
bukspottkörtelcancer. Genom att identifiera dessa individer kan de inkluderas i individuellt 
utformade informations- och uppföljningsprogram.  
 
Information om mutationsstatus har betydelse för individen men även potentiellt för släktingar, 
något som kräver att patient med konstaterad mutation kan erbjudas onkogenetisk vägledning 
för fördjupad information om dess betydelse, såväl för egen del som för släktingar. I sådan 
vägledning ingår en diskussion kring de etiska frågeställningar som ofta väcks vid utredningar 
om ärftliga genetiska förändringar. 

Kriterier för erbjudande om testning via snabbspår:  
1. Patient med melanom (invasivt eller in situ) och minst en första grads-släkting* med 

melanom. Någon av dessa diagnostiserad före 55 års ålder. 
 

2. Patient med melanom i familj med tre eller fler melanom (invasiva eller in situ) hos 
individer i samma släktgren (inkl. patienten). Fallen ska sinsemellan vara första-*, andra-
** eller tredjegradssläktingar***. 
 

3. Patient med tre eller fler primära melanom (invasiva eller in situ) där första melanomet 
diagnostiserats före 55 års ålder (ålderskriterium enbart om inga melanom- eller 
bukspottkörtelcancerdiagnoser finns hos släktingar). 

 
4. Patient med melanom (invasivt eller in situ) i kombination med 

bukspottkörtelcancer (adenocarcinom) eller melanom i släkten (tre eller fler diagnoser 
krävs) hos individer i samma släktgren (inkl. patienten). Fallen ska sinsemellan vara 
första-*, andra-** eller tredjegradssläktingar***. 

 
       *      Förstagradssläktingar: Biologiska föräldrar, syskon eller barn till indexpersonen 
     **      Andragradssläktingar: Biologiska mor/farföräldrar, föräldrars syskon, syskonbarn och barnbarn till   
               indexpersonen 
   ***      Tredjegradssläktingar: Biologiska kusiner, mor/farföräldrars föräldrar, mor- och farföräldrars syskon     
               samt barnbarnsbarn.   
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Handläggningsrutiner:  
1. I samband med besök hos hudläkare för misstänkt eller konstaterat malignt melanom eller 

nevusbedömning ska anamnes avseende förekomst av cancersjukdom i den nära släkten 
tas. Om det framkommer uppgifter som talar för att patienten eller patientens familj 
uppfyller ovanstående kriterier för ärftligt malignt melanom ska patienten upplysas om 
att: 
a. det kan finnas en ärftlighet för malignt melanom men att om patienten inte är helt 

säker på släktingarnas diagnoser, måste förekomsten av malignt 
melanom/bukspottkörtelcancer hos familj/släktingar i så fall först verifieras genom 
att patienten tillfrågar släktingarna.  

b. endast patienten själv kan kontakta de aktuella familjemedlemmarna eller 
efterlevande släktningar. 

c. det när melanom/bukspottkörtelcancerdiagnoserna i möjligaste mån verifierats kan 
bli aktuellt med erbjudande om genetisk testning, för närvarande avseende eventuell 
mutation i CDKN2A, BAP1 och CDK4 exon2. 

d. patienten kommer att delges den skriftliga patientinformationen avseende genetisk 
testning för ärftligt malignt melanom. 

e. patienten kommer att remitteras till hudenhet som handlägger ärftligt melanom, se 
lista nedan. 

 
2. På hudenhet som handlägger ärftligt melanom kontrolleras om kriterierna är uppfyllda 

och patienten tillfrågas om vederbörande fortfarande, efter att ha läst 
patientinformationen, önskar lämna blodprov för genetisk analys. Patientens beslut 
dokumenteras i vederbörandes journal. 
 

3. När patienten önskar lämna blodprov ifylls remiss för genetisk analys. Blodprovet tas i 
enlighet med instruktionerna på remissen och skickas till: Medicinsk service, Lab 
medicin, Klinisk genetik, 22185 Lund.  
 

4. Kundkoden är förtryckt på remissen för att debiteringen ska ske genom solidarisk 
finansiering. Patienten ska informeras om att ta provet måndag-onsdag, för att undvika att 
det blir liggande över en helg. 
 

5. När analyssvaret inkommit till behandlande/provtagande läkare dokumenteras 
analysresultatet i patientens journal och vid påvisad mutation kallas patienten till ett 
återbesök, i närvaro av kontaktsjuksköterska, för besked. Vid avsaknad av mutation kan 
besked ges per telefon om inte annat talar för att patienten bör informeras vid ett besök.  
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 Vid avsaknad av mutation  
 Ansvarar behandlande läkare/provtagande läkare för att: 
 

1. Patienten informeras om avsaknad av mutation. 
2. Patienten följs upp i enlighet med avsnittet ”Familjer testade negativt för mutation i 

högrisk-gen samt familjer med okänt mutationsstatus” i nationella vårdprogrammet för 
malignt melanom bilaga ”Handläggning av individer inom familjer med familjärt 
melanom”. Vanligtvis kan denna uppföljning ske vid inremitterande hudenhet. 

 

Vid påvisad mutation  
Ansvarar behandlande/provtagande läkare för att: 
 

1. Patienten informeras om påvisad mutation. 
2. Patienten informeras om hudcancerprevention. 
3. Patienten rekommenderas kontaktsjuksköterska. 
4. Patienten remitteras till Onkogenetiska mottagningen, VO Klinisk genetik och patologi 

för fördjupad information och familjeutredning. 
5. Patienten remitteras till hudenhet i södra sjukvårdsregionen som kan dokumentera och 

följa patientens hudstatus med helkroppsfotografering inkl. digital dermatoskopi, till 
exempel Fotofinder. 

6. Patienten vid påvisad CDKN2A mutation från 30 års ålder erbjuds kontroller avseende 
annan cancer, se vårdprogram.  

7. Patienten vid påvisad CDKN2A mutation från 40 års ålder (eller 10 år före yngsta 
insjuknande i familjen om detta före 50 års ålder) remitteras till enhet som handlägger 
ärftlig bukspottkörtelcancer: I första hand lokal kirurgisk klinik som i samråd med HPB-
teamet verksamhetsområde kirurgi, Skånes Universitetssjukhus Lund, ombesörjer MR 
pankreas och fortsatt omhändertagande. 

8. Patienten, om rökare, vid påvisad CDKN2A mutation remitteras för rökavvänjning samt 
via primärvård eller annan enhet säkras för screening med lågdos-CT avseende lungcancer 
vart annat år från 30 paketår.   

9. Patienten vid påvisad BAP1 mutation, från 18 års ålder, remitteras till verksamhetsområde 
ögon, Skånes Universitetssjukhus, Lund för regelbunden kontroll avseende risken för 
ögonmelanom, samt via primärvård eller annan enhet säkras för årlig ultraljudskontroll 
avseende njurcancer.  

 

Vid besök på Genetiska kliniken: 
Genetiska kliniken ansvarar för eventuell ytterligare provtagning och utredning inom den 
aktuella släkten samt att ytterligare mutationsbärare remitteras för eventuella kontroller.  
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Vid osäkerhet kring handläggningen 
Ring till Klinisk genetik för diskussion telefonnummer: 046–173362.  

Hudenheter som handlägger patienter med ärftligt melanom: 

• VO Hud Skånes universitetssjukhus i Lund respektive Malmö 
• VO Hud i Helsingborg 
• VO Hud i Kristianstad 
• Hudkliniken vid Hallands sjukhus i Halmstad  
• Hudkliniken vid Centrallasarettet i Växjö 
• Hudkliniken vid Blekingesjukhuset i Karlskrona 

 

Ansvar för riktlinjer färdigställda 2020-10- 26 

Riktlinjer och dokumentet har utarbetats av: 

• Bertil Persson, regional patientprocessledare för hudmelanom, RCC Syd 
• Marie Stenmark-Askmalm, regional patientprocessledare för ärftlig cancer, RCC Syd 
• Kari Nielsen, Lund Melanoma Study Group (LMSG) och Svenska nätverket för familjärt 

melanom (SweFam) 
• Åsa Ingvar, lokal patientprocessledare för hudmelanom, Skånes universitetssjukhus 
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