
Information inför 
utredning av ärftlig 

cancer i familjen
Till dig som efter egen begäran eller genom 

remiss från din läkare, ska utredas vid 
Cancergenetisk mottagning i Umeå.

Cancergenetisk mottagning
Regionalt cancercentrum norr
Norrlands Universitetssjukhus 
901 85 UMEÅ



Misstänkt ärftlig cancer

Var tredje person drabbas någon gång av cancer – men alltfler blir 
botade. Flera fall av cancer inom samma familj och framför allt flera fall 
av samma cancersjukdom, kan tyda på ärftlighet. 

Upp till 10 procent av all cancer anses ha en bakomliggande ärftlig 
faktor. Syftet med att utreda ärftlighet inom en familj är att vid behov 
kunna sätta in förebyggande åtgärder, till exempel tätare mammografi-
kontroller.

Utredning vid Cancergenetisk mottagning

Vid Cancergenetisk mottagning i Umeå utreds invånare i norra sjuk-
vårdsregionen: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämt-
land-Härjedalen.

Den som söker för utredning av ärftlig cancer i familjen behöver inte 
själv ha varit sjuk. De vanligaste orsakerna till utredning är misstanke 
om ärftlig bröst-, underlivs- och/eller tjocktarmscancer. En annan orsak 
kan vara att tidigare utredning i familjen visat på ärftlig cancer. 

Vi vill kunna erbjuda dem som har behov av uppföljning bästa möjliga 
omhändertagande nära hemorten. Därför samarbetar vi med andra 
specialister vid sjukhusen i norra sjukvårdsregionen. 

Arbetsgång

När vi har fått din remiss eller när du själv varit i kontakt med oss skick-
ar vi ett frågeformulär till dig. Vi vill att du fyller i så mycket som möjligt 
av det som efterfrågas. 

De uppgifter som du lämnar måste sedan styrkas via till exempelvis 
journaler eller information från cancerregistret. För detta behöver vi 
berörda personers godkännanden. 

För avlidna släktingar kan närmast efterlevande anhörig ge godkän-
nande. Dessa godkännanden bifogas frågeformuläret när du skickar 
det till mottagningen. 

Efter att dina uppgifter har styrkts börjar själva utredningen. Vi ritar upp 
ett släktträd som utgör grunden för vår bedömning av familjen. Därefter 
kontaktar vi dig för att delge dig vår bedömning. 



Information om utredningen

Beslutet att söka genetisk vägledning på grund av misstänkt ärftlig 
cancer i familjen tas oftast av en eller några få individer i familjen. 
Vissa familjemedlemmar vill veta mer om framtida risker att drabbas av 
cancer än andra. 

Vi gör utredningen på uppdrag av dig och kontaktar aldrig andra släk-
tingar. Det är viktigt att du delar med dig av informationen om utred-
ningsresultatet till berörda släktingar. Varje enskild familjemedlem be-
stämmer sedan själv hur han eller hon vill hantera denna information.

Om du har släktingar som bor i andra delar av landet hjälper vi till med 
att förmedla kontakt till andra cancergenetiska mottagningar så att dina 
släktingar kan få hjälp med kontroller och ytterligare utredning, om så 
önskas. 

Uppföljning

Vissa undersökningar som Cancergenetisk mottagning skriver remiss 
för registreras i kvalitetsregister. Det ger oss möjlighet att följa upp att 
de kontroller vi föreslår är de bästa även på lång sikt. 

Som ett led i denna uppföljning kan vi komma att kontakta dig, även 
lång tid efter besöket vid mottagningen. Nya analysmetoder kan vara 
en annan orsak till att vi eventuellt kontaktar dig i framtiden. 

Telefonrådgivning:
Tfn. 090-785 13 80 och välj menyval 2

Med vänlig hälsning 
Cancergenetisk mottagning vid Regionalt cancercentrum norr

Besök oss gärna på webben: www.cancercentrum.se/norr



Göteborg 
Klinisk genetik
Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset
Telefon: 031- 343 48 00

Jönköping
Onkogenetiska mottagningen
Länssjukhuset Ryhov
Telefon: 010-241 00 00 (växel)

Linköping 
Klinisk genetik 
Universitetssjukhuset 
i Linköping
Telefon: 010-103 01 60

Lund 
Klinisk genetik
Universitetssjukhuset i Lund
Telefon: 046-17 75 03

Stockholm 
Klinisk genetik
Karolinska Universitetssjukhuset, 
Solna
Telefon: 08-517 783 81

Mottagningen ärftlig cancer
Karolinska Universitetssjukhuset, 
Solna
Telefon: 08-517 700 00 (växel)

Mottagning för ärftlig cancer
Onkologkliniken
Södersjukhuset
Telefon: 08-616 10 00 (växel)

Uppsala 
Klinisk genetik
Akademiska sjukhuset
Telefon: 018-611 50 00 (växel)

Cancergenetiska mottagningar i Sverige

Kontakta oss gärna via 
1177 Vårdguidens e-tjänster.

Umeå 
Cancergenetisk mottagning
Regionalt cancercentrum norr
Norrlands Universitetssjukhus
901 85  UMEÅ
Telefon: 090-785 13 80


