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Information om genetisk utredning till dig 
med cancer i äggledare, äggstockar eller 
bukhinna 
 
När du opererades för cancer togs ett prov på din tumör för att undersöka om du har en speciell 
genetisk (ärftlig) förändring. Den här förändringen, (=mutationen, i detta fall BRCA1 eller BRCA2), kan 
ibland finnas enbart i cancercellerna, ibland även i övriga kroppsceller. Om den finns övriga 
kroppsceller finns risk att din cancer är av ärftlig typ. 
 
På ditt prov kunde vi se att det fanns förändringar/mutationer i dina cancerceller. Vi vet dock inte om 
du har dessa förändringar även i övriga kroppsceller och vet därmed inte om din cancer är av ärftlig 
typ, eller slumpmässig. Vi erbjuder dig därför att ta ett blodprov, som kan hjälpa oss att ta reda på 
hur det är i ditt fall. Ungefär 10–15 procent av alla äggledar-/äggstocks-/ och bukhinnecancrar är 
ärftliga och det kan finnas fördelar att veta om, om just din cancer är ärftlig. 
 
Vad innebär förändringen i dina cancerceller för dig?  
Tack vare att vi nu känner till att du har denna förändring kan man ibland erbjuda en speciell 
läkemedelsbehandling som kan minska risken för att du får ett återfall, eller åtminstone skjuta upp 
tidpunkten för återfall. 

Om man vet att mutationen också finns i alla dina kroppsceller vet man att du även har en ökad risk 
för insjuknande i bröstcancer. Du kan då erbjudas specifika kontroller för att hitta eller förebygga 
detta. 

Vad innebär en förändring/mutation hos dig och för dina släktingar?   
Just nu vet vi bara att förändringen finns i din cancer. Vi vet inget om risker för dina släktingar att få 
samma cancersjukdom. Om du tar det blodprov som vi erbjuder dig, och om det provet visar att du 
har förändringen i alla dina kroppsceller, finns det en risk för att dessa förändringar finns i din släkt. 
Om det visar sig vara så, remitteras du till en mottagning för ärftlig cancer för att få mer information. 
Där kommer du att få information om vilka risker detta innebär för dina släktingar, och om hur de 
kan få tillfälle att testa sig. Denna typ av mottagning finns vid alla universitetssjukhus i Sverige. Det är 
du själv som bestämmer om du vill berätta för dina släktingar. Vi kommer inte att ta någon kontakt 
med dem. 
 
Du kan alltid få mer information av din ordinarie cancerläkare, som också hjälpa dig att få komma till 
en mottagning för ärftlig cancer om du vill har mer information innan du bestämmer dig för om du 
vill ta blodprovet. Du kan självklart alltid höra av dig till din kontaktsjuksköterska. 
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