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ORIENTERING OM UTFYLLING AV FAMILIEKART 
         

 

Du er henvist til vår avdeling med spørsmål om arvelig kreft i familien. 

Vedlagt følger et familiekart. Vi ber om fullt navn, fødselsdato og evt. dødsår på 

familiemedlemmer som har vært behandlet for kreft, og evt. kreftform, og at du skraverer 

ruten for disse familiemedlemmene. Oppgi også totalt antall søsken (dine søsken, mors og 

fars søsken). Se for øvrig eksempel på baksiden av familiekartet. 

 

Opplysninger om kreftsykdom i familien må bekreftes. Denne informasjonen innhenter vi fra 

Kreftregisteret eller fra behandlende sykehus. Til dette trenger vi samtykke fra slektninger 

som lever (samtykkeerklæring vedlagt), og vi forutsetter at det er avklart med dine 

familiemedlemmer før dette sendes dem.  

  

Arvegang ved kreftsykdom: 

Kreft kan skyldes medfødte genfeil som følger dominant arvegang. Genfeilen kan videreføres 

til neste generasjon via både menn og kvinner. Barn av en person som har en genfeil vil ha  

50 % risiko for å arve denne genfeilen, og 50 % sjanse for ikke å arve genfeilen. Dersom man 

arver genfeilen, er det høy risiko for å utvikle kreft. Ikke alle som arver genfeilen utvikler 

kreft. 

 

Genetisk veiledning er en samtale hvor pasienter og slektninger som har risiko for arvelig 

kreft får informasjon om sykdommens konsekvenser, sannsynligheten for at de vil utvikle 

sykdommen eller føre den videre til sine barn, og hvilke tiltak som kan iverksettes. De som er 

i risikogruppen, får tilbud om et regelmessig kontrollopplegg. Noen ganger kan vi også tilby 

gentest. Dette er naturligvis frivillig. 

 

For å kunne gjøre genetisk utredning er det viktig at vi har presise opplysninger.  

Familiekartet bes returnert i utfylt stand (se orientering) i god tid før time her.  

                                                                                                                          

Dersom du har problemer med å fylle ut familiekartet er du velkommen til å ta kontakt med 

oss på tlf. 77 79 83 00. 

 

 

 

 

 

 

 


