Guide til bestilling af PSA-test og projektprøve MolPros/MOMA
Mens projektet kører, indeholder Prostataspecifikt antigen; P både en regulær PSA-test og en test til genetisk
risikovurdering (projektprøve MolPros/MOMA). Den genetiske test skal altså ikke bestilles særskilt, men kan aktivt
fravælges, så kun en PSA-test rekvireres.
Når Prostataspecifikt antigen; P er valgt, fremkommer følgende billede med betingelser for deltagelse i projektet.

Projektoplysninger
Hvis rubrikken Betingelser ikke opfyldt – der foretages kun PSA-test afkrydses, kan patienten ikke tilbydes en
genetisk test, og der fortsættes direkte til bestilling af PSA-test på sædvanlig vis.
Hvis patienten opfylder alle kriterierne, afkrydses Alle betingelser opfyldt og der fremkommer følgende billede med
information til patienten om projektet:

Information til patienten om projektet
Teksten kan stort set læses højt for patienten fra skærmen. Ved klik på det blå link udprintes patientvejledningen,
som patienten skal have med hjem.
Patienten kan også vælge først at tage patientvejledningen med hjem til gennemlæsning og senere vende tilbage til
praksis med sit samtykke. I dette tilfælde lukkes rekvisitionen ned, og der tages ikke blodprøve til hverken PSA-test
eller gentest. Prostataspecifikt antigen; P vælges igen, hvis patienten vender tilbage med sit samtykke.
Patientens ønske om deltagelse
Der er to afkrydsningsmuligheder:
•

Hvis patienten ikke ønsker at få foretaget gentesten, afkrydses den første rubrik, og der fortsættes direkte til
bestilling af PSA-test på sædvanlig vis.

•

Hvis patienten ønsker at få foretaget gentesten, afkrydses den anden rubrik, og dermed afgiver patienten
samtidig sit samtykke.

Hvis patienten på et senere tidspunkt alligevel ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, kan han til enhver tid fortryde
og kontakte praksis, som skal kontakte os. Prøven vil da blive destrueret.
Hvis patienten har givet sit samtykke, fremkommer et billede hvor det illustreres, at man ønsker at rekvirere en PSAtest og gentest. Herefter klikkes på
Afslutningsvis fremkommer følgende billede med rekvisitionsoplysninger:

Her angives (ved en dropdown menu) om patienten har slægtninge med prostatakræft. Klik på OK.
Herefter udprintes automatisk – én til den regulære PSA-test og to til gentesten. De tre glas indsendes til Klinisk
Biokemisk Afdeling, som videresender glassene til risikovurdering på Molekylær Medicinsk Afdeling, Skejby Sygehus
(MolPros/MOMA).
Ved spørgsmål til studiet kan projektleder AnnBritt Brandi Krog kontaktes på e-mail: abbk@ph.au.dk.
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