
Remiss: Melanom genetik, snabbspår Personnummer, namn (v.g. skriv tydligt): 

Till:
Klinisk genetik 
221 85  LUND 

Sjukvårdsregion där patienten är bosatt (för debitering): 

Skåne (MAADXX) 

Blekinge (KAADXX) 
Halland (HDADXX) 
Kronoberg (VÄADXX) 

 Plats för laboratoriets etikett 

Provtagning:

Blodprov (7 ml) i EDTA-rör skickas direkt till 
ovanstående adress. Får ej centrifugeras eller 
frysas! 

Indikation för genetisk analys (kryssa för relevant kriterium): 

Biobanken, inskickandet av denna remiss bekräftar att patienten (alt vårdnadshavare/närstående) har fått information om och samtyckerBiobanken: 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. 
En ”nej-talong"  har skickats in, hämtas på www.rbcsyd.se

Patienten är vid provtillfället oförmögen att lämna samtycke. 

Ärftligt malignt melanom
BAP1, CDK4, CDKN2A 

Remitterande klinik/mottagning:

Remitterande läkare, remissdatum:

Onkogenetik, screening:

Provtagningsdatum, tidpunkt, signatur:Inrem kundkod / MG-kod (för svar):

1. Patient med MM (invasiva eller in situ) och minst en förstagradssläkting* med MM.
Någon av dessa med diagnos <55 års ålder.

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

3. Patient med tre eller fler primära MM (invasiva eller in situ) där första MM diagnostiserats
< 55 års ålder (ålderskriteriet bortfaller om det finns släktingar med melanom- eller
bukspottkörtelcancerdiagnoser)

4. Patient med MM (invasiva eller in situ) i kombination med bukspottkörtelcancer
(adenocarcinom) i släkten. Tre eller fler diagnoser krävs i samma släktgren. Fallen ska
sinsemellan vara första*, andra**-eller tredjegradssläktingar***.

* Förstagradssläktingar:   Biologiska föräldrar, syskon eller barn till patienten.
**   Andragradssläktingar:    Biologiska mor/farföräldrar, föräldrars syskon, syskonbarn och barnbarn till patienten.
***  Tredjegradssläktingar:   Biologiska kusiner, mor/farföräldrars föräldrar, mor- och farföräldrars syskon samt

barnbarnsbarn.

Om det framkommer misstanke om andra former av ärftlig cancer vid upptagning 
av familjeanamnes kan separat remiss till cancergenetisk mottagning övervägas.

Vid frågor om provtagning (endast från sjukvården) 
Provmottagning lab: 046-17 63 68
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