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Genetisk utredning vid äggstockscancer 

Äggstockscancer har i vissa fall en ärftlig komponent. Därför tar man ett vävnadsprov av 

tumören som skickas för analys. Oftast görs detta i samband med operation.  

Analysen görs för att se om vävnaden har genetiska förändringar, så kallade mutationer, i 

någon av generna BRCA1 eller BRCA2. Förändringar i dessa gener är den vanligaste orsaken 

till ärftlig bröst- och äggstockscancer. Drygt var tionde kvinna med äggstockscancer har en 

förändring i någon av generna.  

Analysen är en del i bedömningen av vilken behandling som passar bäst för dig.  

Prata med din kontaktsjuksköterska om du har frågor om din genetiska utredning.  

Om du inte har BRCA-mutation 

Om du inte har förändringar i BRCA1- eller BRCA2-generna brukar man i de flesta fall inte gå 

vidare med någon ytterligare utredning. Om man misstänker att det ändå kan finnas en ärftlig 

orsak till att du fått cancer blir du kallad till fortsatt utredning.  

Om du har BRCA-mutation 

Om du har förändringar i BRCA1- eller BRCA2-generna kommer du att få lämna blodprov för 

ytterligare analys. Förändringarna kan finnas antingen bara i cancercellerna eller i alla dina 

kroppsceller.  

Om mutationen bara finns i cancercellerna är din cancer inte ärftlig. 

Om mutationen finns i alla dina kroppsceller är din cancer ärftlig, och det finns en risk för att 

släktingar till dig bär på samma mutation. Det finns också en ökad risk för att du kan få 

bröstcancer.  

Om din cancer är ärftlig kommer du att få en remiss till en mottagning för ärftlig cancer för att få 

mer information och fortsatt utredning. Du kommer också att få information om dina släktingars 

risker att bära på mutationen och om de behöver få möjlighet till genetisk testning. Dessa 

mottagningar finns vid universitetssjukhusen i Sverige.  

Det är du själv som bestämmer om du vill berätta för dina släktingar. Vården kommer inte att 

kontakta dem.  

Alla som har BRCA-mutation rekommenderas profylaktisk operation efter sitt barnafödande, ofta 

i 35–40-årsåldern. Man tar då med titthålsteknik bort äggstockar och äggledare. Du kan också 

rekommenderas att operera bort brösten (profylaktisk mastektomi). Ytterligare information kan 

du få av din behandlande läkare som också kan remittera dig till en cancergenetisk mottagning 

för mer information. 


