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Patient-
information



Dagens cancersjukvård går allt mer mot precisionsmedicin där
genetisk information ger möjlighet att anpassa behandling efter

den unika genetiska profilen i patientens tumör.1–3 

Foundation Medicine erbjuder denna typ av diagnostik genom  
tjänster inom solida tumörer, hematologi och sarkom. 

Vad kan man förvänta sig av 
ett Foundation Medicine-test?
Foundation Medicine analyserar tumörens 
DNA för att identifiera genförändringar 
och biomarkörer, och ger på så vis 
möjlighet att individanpassa dina 
behandlingsalternativ4–12. 

Behandlande läkare får ett 
tydligt beslutsstöd som vägleder 
behandlingsbeslut genom att det ger 
information kring tumörens genetiska 
profil i relation till målstyrda mediciner, 
immunterapier och kliniska prövningar.

Finns det några begränsningar 
i testet och kan behandlande 
läkare alltid behandla enligt 
informationen i beslutsstödet?
Som individ är du unik och varje testresultat 
varierar beroende på tumörens genetiska 
karaktär. Även om analysen är omfattande 
och många gener analyseras, kan Foundation 
Medicine inte garantera ny och användbar 
information. Man kan inte i förväg säga hur 
många genförändringar tumören innehåller 
och om det finns godkända läkemedel för 
dessa förändringar.

Det kan inträffa att rapporten återger 
behandlingar som ligger utanför den 
Europeiska läkemedelmyndigheten 
EMA’s godkända läkemedel för just din 
cancertyp. Det kan också vara så att 
svenska myndigheter genom Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverket (TLV) eller 
rådet för nya terapier (NT-rådet), inte har 
rekommenderat behandlingar som återges 
i rapporten. I sådana fall kan det vara svårt 
för läkaren att behandla enligt informationen 
i rapporten. Målsättningen är att varje test 
skall kunna vägleda läkaren dvs verka som ett 
beslutsstöd.

Vad är precisionsmedicin?

Vilken roll spelar våra gener 
vid val av olika behandlingar?
Kunskap kring cancertumörens genetiska 
egenskaper har stor betydelse vid val av 
målstyrda, individanpassade behandlingar. 
Olika genetiska förändringar inom samma 
diagnos, kan kräva olika strategier för att 
uppnå effekt.
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Vem tar beslut om ett test ska 
beställas?
Behandlande läkare beslutar tillsammans 
med dig om ett test från Foundation 
Medicine kan vara aktuellt. När beslut 
har tagits gör läkaren en beställning på 
Foundation Medicines hemsida. Testet 
kan bekostas av antingen kliniken eller dig 
själv.  

Får man samma resultat om 
man skickar ett nytt prov för 
analys?
Sjukdomsutveckling och behandling kan 
påverka tumören. Därför kan resultatet av 
flera tester på samma patient under en 
längre tidsperiod ge olika svar. Tala med 
din läkare om vad som är bäst för din 
behandlingsstrategi.

Väljer man en blodbiopsi, FoundationOne 
Liquid CDx, är det viktigt att ta blodprovet 
när koncentrationen av tumör-DNA 
är så högt som möjligt i blodet. Din 
behandlande läkare vet när det är rätt tid 
att ta provet. 

Hur går det till?
Ett prov tas från cancertumören och 
skickas för analys. På labbet görs en så 
kallad sekvensering av tumörmaterialet. 
Det betyder att man läser av det ämne 
som bygger arvsanlagen; DNA, för att på 
så sätt kunna hitta förändringar 
(mutationer). Datan analyseras och 
resultatet sammanfattas i en rapport som 
din läkare sedan kan använda som 
beslutstöd för just din behandling. Det tar 
ca 2 veckor för testet att genomföras efter 
det att provmaterialet har anlänt till 
laboratoriet. 

Det finns två olika typer av tester vid 
solida tumörer. FoundationOne CDx och 
FoundationOne Liquid CDx. Det 
förstnämnda analyserar vävnadsbiopsi, 
dvs att man analyserar en bit från 
tumören, medan den sistnämnda är ett 
blodprov. 

Vem ansvarar för 
behandlingsbeslut?
Varje patients behandling är individuell 
och det är många olika faktorer som 
påverkar behandlingsval. Det är din 
behandlande läkare som tillsammans  
med dig tar beslut om eventuell 
behandling.

Vem ansvarar för testet?
Foundation Medicine ansvarar för 
sekvensering, analys och för att den 
information som finns i beslutsstödet 
är korrekt. Foundation Medicine står 
också som garant för kvaliteten i varje 
enskilt test medan läkaren är ansvarig 
för behandlingsstrategin. Det är din 
behandlande läkare som ansvarar för att 
informera dig om resultatet av analysen.

Behandlande läkare eller patolog 
skickar blod- eller vävnadsprov till 
Foundation Medicines labb

DNA undersöks genom  
sekvensering

Behandlande läkare beställer testet Tumörens genetiska uttryck 
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Behandlingar och kliniska prövningar 
kopplas till just denna genetiska 
profil och sammanfattas i en rapport 
(beslutsstöd)
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Foundation Medicines tester

Vad är FoundationOne CDx?
FoundationOne CDx är en tjänst där man genom ett vävnadsprov kartlägger och 
analyserar genetiska förändringar i solida tumörer. Förändringarna som upptäcks 
presenteras i en rapport som din läkare kan använda som vägledning för att besluta 
vilken behandling som passar just dig. Denna typ av testning tillhör den senaste 
tekniken för genetisk analys av cancertumörer. 

Vad är FoundationOne Liquid CDx?
FoundationOne Liquid CDx är en tjänst där man genom ett blodprov kartlägger och 
analyserar genetiska förändringar i solida tumörer. Förändringarna som upptäcks 
presenteras i en rapport som din läkare kan använda som vägledning för att besluta 
vilken behandling som passar just dig. Denna typ av testning tillhör den senaste 
tekniken för genetisk analys av cancertumörer. 

Vad är FoundationOne Heme?
FoundationOne Heme är en tjänst där man genom ett benmärgs- eller blodprov 
kartlägger och analyserar genetiska förändringar inom olika blodsjukdomar. 
Förändringarna som upptäcks presenteras i en rapport som din läkare kan använda 
som vägledning för att besluta vilken behandling som kan komma att passa just dig. 
Denna typ av testning tillhör den senaste tekniken för genetisk analys av blodcancer.
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