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Frågor och svar Oncotype DX och Prosigna 
 

1. Vad är Oncotype DX och Prosigna? Oncotype DX och Prosigna är tester som uppskattar risken för att 
cancern sprider sig till andra delar av kroppen hos patienter med bröstcancer som genomgått kirurgisk 
behandling och inte har några tecken på kvarvarande tumör. I det svenska vårdprogrammet för 
bröstcancer rekommenderas den här typen av genanalys för en särskild grupp av patienter där det är 
svårt att bedöma risken för att cancern kommer att sprida sig och om patienten därmed bör 
behandlas med cellgifter. 
 

2. Varför just de här produkterna?  
Vi  har efterfrågat hälsoekonomiska data från samtliga tillverkare av tester för detta ändamål som vi 
känner till. Endast tillverkarna av Oncotype och Prosigna har valt att dela med sig av sitt tests 
vetenskapliga underlag. 

 
3. Används produkterna i vården redan idag? 

Ja, både Prosigna och i viss mån Oncotype används i olika delar av landet idag. 
 

4. Kommer produkterna användas rutinmässigt vid bröstcancer eller bara för vissa patientgrupper? 
Testerna är avsedda att användas endast på de patienter där dagens rutinundersökningar inte ger 
tillräcklig vägledning i fråga om patienten bör behandlas med cytostatika eller ej. 
 

5. Är det vanligt att patienter får cytostatika i onödan? 
Vi vet att många som får cytostatika redan är botade, men eftersom vi inte vet vilka dessa är 
behandlas många patienter ”i onödan”. De aktuella testerna kan hjälpa oss att identifiera en del av de 
patienter som sannolikt inte behöver behandlas. 

 
6. Kan jag som bröstcancerpatient förvänta mig att det här testet kommer att användas på alla 

onkologkliniker i landet, oavsett var jag söker vård? 
Nej, det är alltid den lokala verksamhetens beslutsfattare som avgör vilka tester som ska användas. 
 

7. I och med att detta blivit en rekommendation, har jag som patient rätt att kräva att få bli testad 
med de här produkterna?  
Nej, men man kan alltid kräva att få en så kallad second opinion så att man känner sig trygg med att de 
undersökningar som är relevanta för just dig görs. 
 

8. Vad innebär rekommendationen för regionerna och vården?  
Rekommendationen innebär ett stöd för regionerna att besluta om användning av testerna och är i 
samklang med aktuella nationella vårdprogram. 
 
 
 

 


