
Remiss: Bröstcancer genetisk analys – snabbspår 
Skicka prov och remiss till: 

BRCA-lab 
Avd f Onkologi 
Lunds Universitet 
Medicon Village 404-C2 
223 81 Lund  
Lab tel: 046-2224232 

Personnr 

Namn 

Adress

Frågeställning: 

Gen-panel analys vid misstänkt 
ärftlig bröstcancer 
(BARD1, RAD51C, RAD51D, BRCA1, BRCA2, PALB2, TP53, 
CHEK2 (trunkerande) ATM (trunkerande) 

Remitterande klinik och mottagning (full adress) 

Svarstid normalt inom 6 veckor (från anlänt prov), 
om mer akut ange senaste datum för rapport: 

Remitterande läkare: 

Faktureringsadress (+ referens kod eller liknande) Rapport skickas till (om ej remitterande klinik/mottagning) 

Provtagningsdatum: Kontaktperson (telefon, email) 

Indikation för mutationsundersökning (kryssa för relevanta kriteria) 

1. Tre nära släktingar med bröstcancer inkluderande aktuell patient, varav minst en är ≤ 60 år vid diagnos □ 
(även pankreascancer och prostatacancer <65 år kan räknas in)

2. Två nära släktingar med bröstcancer inkluderande aktuell patient, varav minst en är ≤ 50 år vid diagnos □
3. Patient med bröstcancer före 40 års ålder □
4. Patient med trippelnegativ bröstcancer oavsett ålder □
5. Patient med bröstcancer som tidigare haft ovarialcancer oavsett åldrar vid diagnos □
6. Bröstcancerpatient med nära släkting med ovarialcancer oavsett åldrar vid diagnos □
7. Patient med manlig bröstcancer oavsett ålder □
8. Behandlingsprediktiv testning (oavsett familjehistoria) □
9. Positiv BRCA-testning i tumörvävnad (ange mutation) _______________________________________ □

Till provtagaren: Ett EDTA-rör med lila kork 7 ml Provet skickas direkt till ovanstående adress. Ska ej frysas eller 
centrifugeras.  

Biobanken: Inskickandet av denna remiss bekräftar att patienten (alt. vårdnadshavare/närstående) har fått information om 
och samtycker till att provet och tillhörande personuppgifter sparas för vård och behandling och därmed förenlig 
verksamhet. 

□ Nej, provgivaren samtycker inte till att provet sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet.
OBS! Kryssas denna ruta måste provgivaren skicka in en Nej-talong till sin region. 
Mer info på biobanksverige.se/samtycke/nej-talong/ 

□ Patienten är vid provtillfället oförmögen att lämna samtycke. 

https://biobanksverige.se/samtycke/nej-talong/
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