Kræft i øjne og orbita – børn med retinoblastom
Oversigt over indgang til pakkeforløb – til brug i almen praksis
Mistanke om retinoblastom hos børn
Mistanke om retinoblastom hos børn opstår ved:

― Tilfælde af retinoblastom i nærmeste familie (forældre og søskende)
― Hvid pupil (leucocori)
― Skelen som i sjældne tilfælde skyldes retinoblastom (disse børn erkendes hos en praktiserende speciallæge i

øjensygdomme ved undersøgelse for skelen)
Hvis patienten henvender sig hos almen praksis, skal almen praksis ved mistanke henvise akut til en privatpraktiserende
speciallæge i øjensygdomme eller eventuelt til en øjenafdeling med hovedfunktion (filterfunktion).

Filterfunktion – hos praktiserende speciallæge eller øjenafdeling med hovedfunktion
I nogle tilfælde vil den praktiserende speciallæge i øjensygdomme have begrundet mistanke om retinoblastom og
henvise til pakkeforløbet, men oftest er det ikke muligt i praksis at undersøge børnene, og de vil blive henvist til
undersøgelse på øjenafdeling med hovedfunktion, hvorfra barnet henvises til pakkeforløbet ved begrundet mistanke om
retinoblastom.

Begrundet mistanke – kriterier for henvisning til pakkeforløb
Begrundet mistanke om retinoblastom hos børn opstår ved:
― Tumor i øjet uden anden sikker diagnose eller mistanke om tumor i øjet
― Inflammation i øjet, buftalmi eller blødning i øjet, hvor retinoblastom kan mistænkes som tilgrundliggende
årsag

Henvisning til pakkeforløb
Ved begrundet mistanke om retinoblastom skal
patienten henvises akut til vagthavende læge på den
højt specialiserede øjenafdeling.
Det bør fremgå af henvisningen, at der er begrundet
mistanke om retinoblastom. Det skal af henvisningen
tydeligt fremgå, hvilke af ovenstående symptomer eller
fund der udløser den begrundede mistanke om
retinoblastom.

Kommunikation
Den henvisende læge drøfter følgende med patienten og evt.
pårørende:

― Tilbud om henvisning til pakkeforløb med henblik
på undersøgelse for retinoblastom

― Næste trin i undersøgelsen
― Hvor og hvornår undersøgelsen vil ske
Patienten skal efter samtalen give samtykke til videre
udredning i pakkeforløb.

Forekomst
Der diagnosticeres årligt 3 nye tilfælde af retinoblastom hos børn og unge under 15 år (Dansk Børne Cancer Register).

Risikogrupper
Børn af forældre, der har haft retinoblastom, har en større risiko for at få sygdommen end andre, hvorfor der tilbydes
screeningsundersøgelser de første leveår. Den teoretiske risiko kan nedbringes ved genetisk testning af forælderen, der
har haft retinoblastom.

Link til pakkeforløb – Kræft hos børn:
https://www.sst.dk/da/sygdom-ogbehandling/kraeft/pakkeforloeb/~/media/546C7379704342A5AF69D709F3B8D211.ashx

