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Syftet med U-CAN är att bygga upp en biobanksprovsamling med blod-, tumör- och normalvävnadsprover 
från patienter med olika typer av tumörer, samt att prospektivt registrera och spara viktig klinisk information 
om dessa. Det unika med projektet är att materialet samlas in före, under och efter primärbehandlingen, 
samt vid eventuella recidiv, vilket gör det möjligt att undersöka vad som händer med tumörerna när de 
behandlas. Mer information om U-CAN finns på www.u-can.uu.se. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Inklusion vid hjärnkirurgen 
Patienter med hjärntumör (diagnos/recidiv, alla diagnoser) tillfrågas och inkluderas på Neurokirurgen enligt:  

• Ansvarig sjuksköterska samlar in signerat informerat samtycke, scannar in originalet för arkivering i 
journal, ger patienten en kopia samt skriver in i COSMIC ”UMS” att patienten är med i U-CAN. I 
”UMS” ska det under ”Rubrik” stå ”U-CAN Hjärntumörer” och under ”Kommentar” ”Signerat 
samtycke ÅÅÅÅ-MM-DD”.  

• I samband med inklusion tas första blodproverna, ”U-CAN 1”.  

• Om re-operation är aktuellt tas ”U-CAN 2” inför denna.  

• Ansvarig sjuksköterska skapar även vårdåtagande ”VP U-CAN Forskning” i COSMIC där man sedan 
dokumenterar provtagningar, samt registrerar patienten i U-CANs databas.  

• Om patienten väljer att inte inkluderas i U-CAN ska detta dokumenteras som ”NEJ till U-CAN” under 
”Rubrik” i COSMIC ”UMS” och datum för detta ska anges under ”Kommentar”.  

 
Patienter med Glioblastom grad III eller IV som remitteras till Onkologen följs där upp med 
uppföljningsprover vid specifika tillfällen, se nedan. Övriga diagnoser inom U-CAN hjärntumörer följs inte 
med uppföljningsprover på Onkologen.  
 
Uppföljningsprover ”U-CAN 2”, tas på Onkologen: 

• Innan adjuvant behandlingsstart (cytostatika och/eller radioterapi) 

• I samband med sista behandlingen på OBA (Onkologisk behandlingsavdelning) 

• Uppföljningsprov tas också vid progress eller recidiv   
 
Blodprovsremisserna finns som paket att skriva ut i COSMIC (UCAN1 och UCAN2, välj Neuro).  
Proverna skickas snarast till C-lab. 
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Vid frågor kontakta: 
Maria Gustafsson, koordinator Onkologkliniken 018-617 5003 
Camilla Jysky, koordinator Onkologkliniken, 018-611 5510 
Åsa Malkusson, sjuksköterska, Neurokirurgen, 018-611 4965 
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