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Checklista för genetisk screening av äggstockscancer  

 

Genetisk screening av blod och tumör samt HRD analys initieras vid misstänkt 

äggstockscancer 

 
 # Onkologens gynsektion SUS initierar screening av blod på patienter som opereras primärt alt. vid 
fördröjd primärkirurgi (neoadjuvant cytostatika)  
 
# Tumör och PAD -remiss (för ev somatisk BRCA-screening samt HRD-analys) skickas från KK SUS i 
samband med att kirurgin genomförs. Patologen initierar HRD och BRCA-analys på tumörmaterial, 
vid diagnos av epitelial äggstockscancer (äggledar- peritoneal-) på operationspreparat  
 
# Onkologens gynsektion SUS initierar screening, både genetisk (blod) samt somatisk BRCA-
screening och HRD (vävnad, PAD-remiss) på patienter med misstänkt äggstockscancer som inte alls 
skall opereras men får palliativ cytostatikabehandling  
 
# KK SUS tumörteam eller patientens hemortslasarett initierar genetiskscreening (blod) på 
patienter som inte alls behandlas eller inte får någon postoperativ onkologisk behandling (vissa 
Stadium I-tumörer) och som alltså inte remitterats till Onkologiska klinikens gyn- sektion  
 
# SCREENING  

• Skriftlig information till patient lämnas ut tillsammans med remiss för blodprovstagning  

• Analys av tumörvävnad initieras via vanlig PAD-remiss: Frågeställning ”BRCA-mutation och 
eller HRD i tumörvävnad? ”  

 
OBS! Den genetiska screeningen påbörjas inte förrän diagnosen epitelial äggstockscancer (äggledar- 
peritoneal-) är bekräftad.  
 
# PAD- remissen ställs till Patologiska kliniken  
Labmedicin, Klinisk patologi  
221 85 Lund  
 
# Blod-remissen ställs till Genetiska kliniken  
Labmedicin, Klinisk genetik  
22185 Lund  
 
Alla frågor kring provhantering (även gällande ställes till Patologiska kliniken på telefonnr: 046–
173510 220316 SM  
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• Analyssvaret på blod- och/eller PAD kommer att finnas under Länkar i fliken cytologi-patologi 
utlåtande Melior (LIMS)  

• Läkare på onkologens gynsektion aviseras om svaret på genetisk screening  

• Standardiserat brev (mutation /ej mutation) skickas till patient från onkologens gynsektion  

• Om patienten inte tillhör SUS upptagningsområde så aviseras hemortskliniken  

• I förekommande fall (germlinemutationer) så skickar läkare på onkologens gynsektion alt 
patientens läkare på hemorten remiss till Genetiska kliniken SUS Lund  

 


