
 

 

 
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for 
innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. 

 
Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo-universitetssykehus.no 

  

 

Utfyllende informasjon ved genetisk veiledning 
 
Du har fått tilbud om å bli testet for genfeil i flere gener (såkalt paneltesting). Panelet 
inkluderer i hovedsak gener som er knyttet til kreft i tarm, bryst, underliv, prostata og 
føflekker.  Målet med testingen er å avklare om du har en arvelig risiko for kreft. For de som 
selv har hatt kreft kan gentester bidra til å avdekke om det er arvelig årsak til kreft.  Funn av 
genfeil vil kunne gi spesialtilpassede kontroller og tiltak som reduserer din risiko for arvelig 
kreft eller gjør at kreft oppdages på et tidlig stadium mens den enda kan behandles. 
  
Vi undersøker gener som er knyttet til kreftsyndromer. Dette betyr at genfeil i genene gir 
risiko for kreft i mer enn ett organ. For eksempel er fire såkalte tarmkreft-gener i hovedsak 
knyttet til kreft i tarm og livmor, men i tillegg er det forhøyet risiko for eggstokk-kreft og kreft 
i prostata og urinveier. Noen få av de gener vi undersøker kan være knyttet til både økt risiko 
for kreft og andre forandringer, for eksempel i hud. 
  
Vi vil minne om følgende som ble gjennomgått i samtalen: 

  
For det første kan vi finne feil i et gen som vi ikke trodde var sannsynlig ut fra din eller 

familiens sykehistorie. En som trodde hun hadde økt risiko for tarmkreft, kan for eksempel få vite 
at hun også har økt risiko for brystkreft. Dersom dette er tilfelle, gir vi tilbud om oppfølging 
avhengig av i hvilket gen genfeilen er funnet, men tar også hensyn til kreftformer som har 
forekommet i familien.    
  

For det andre kan vi avdekke risiko for kreftformer som vi i dag ikke har kontrollopplegg 
for, for eksempel blodkreft og hjernesvulst. Men alle gener vi undersøker gir risiko for minst en 
krefttype som vi kan forebygge eller har kontroller for. 

 
For det tredje kan vi ved denne typen omfattende gentesting finne genvarianter som er 

vanskelig å tolke, ofte kalt VUS. Det skjer hos 2 – 4 % av de som gentestes. Vi gjør det vi kan for å 
avklare betydningen av genvarianten og forklare hva det kan innebære å ha en slik, men noen 
ganger må de som får påvist VUS-er akseptere en viss usikkerhet, i alle fall en stund.  
  
Når svar på gentestene foreligger, sender vi brev i posten om resultatet. Kopi av brev fra oss 
vil også bli sendt til fastlegen din og til legen som har henvist deg, dersom dette ikke er 
fastlegen.  
 
I de tilfellene der vi finner en genfeil, vil vi alltid sette deg opp til en ny samtale for å 
informere om konsekvenser av funnet og snakke om aktuelt helsetilbud. Vi tilbyr alle som får 
påvist arvelig risiko for kreft muligheten til lett å komme i kontakt med oss hvis de lurer på 
noe.   
 
Følgende gener blir undersøkt dersom ikke annet er avtalt: 
 
BRCA1, BRCA2, PALB2, PTEN, TP53, MSH2, MSH6, MLH1, PMS2, APC, POLE, POLD1, MUTYH, 
SMAD4, STK11, BMPR1A, HOXB13, CDH1, CDKN2A, CDK4.  


