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Maligna hudmelanom hand-
läggs påfallande ofta primärt
bristfälligt. Bland felgreppen
finns stansbiopsier, skrapningar,
laserbehandling och exspektans,
enligt en undersökning av ett
års nya hudmelanom i Stock-
holm–Gotlandsregionen. I mate-
rialet finns dock otvetydigt ock-
så ett antal hudmelanom där
den kliniska diagnosen missats
även av mycket erfarna läkare,
vilket illustrerar de stora dia-
gnostiska svårigheter som kan
föreligga. 

Malignt melanom kan vara en svår
klinisk diagnos. Ofarliga nevus eller se-
borroiska keratoser kan se misstänkta
ut, och en del maligna melanom kan fö-
refalla beskedliga vid en första anblick. 

Men en läkare som skriver så här i
journalen borde ha reagerat och handlat
annorlunda: »Borttagande av nevus
över höger scapula, 3×5 mm stort, lätt
upphöjt och mörkaktigt, missfärgat i
mitten. Det har också kliat en del. Efter
lokalanestesi skrapas det lätt bort. Tol-
kas som verruca seborrhoica. Åter vid
recidiv och då skall preparatet skickas
till PAD.» 

Hudförändringen skrapades bort och
slängdes i soporna. 

Patienten var 35 år gammal. Två-
barnsfar. Byggnadsarbetare. Tidigare
väsentligen frisk. Han var rödblond
med ljus, litet fräknig hy. Hudföränd-
ringen var med all sannolikhet inte en
verruca seborrhoica. Men beviset finns
inte kvar. Patienten dog drygt ett år se-
nare. Dödsorsak: generaliserat malignt
melanom.

Primär handläggning viktig
Malignt melanom är den nionde van-

ligaste cancersjukdomen bland både
kvinnor och män [1]. Diagnosen inva-
sivt malignt melanom ställdes 1 431
gånger och malignt melanom in situ
411 gånger i Sverige under 1993. 

Ett hudmelanom ska tas bort så tidigt
som möjligt – i bästa fall redan »innan
det uppstått» och ännu är ett förstadium,
ett dysplastiskt nevus eller melanom in
situ. Men även då melanomet är ett fak-
tum är en riktig primär handläggning
viktig för patientens chans att bli botad. 

Alla melanocytära hudförändringar
som tas bort ska excideras i sin helhet
och skickas till PAD. Detta för att få en
helt säker diagnos, men också för att få
en säker histopatologisk klassificering i
de fall då diagnosen är malignt mela-
nom. Den fortsatta handläggningen av
malignt melanom – utvidgad excision
och uppföljande patientkontroller – ba-
seras på denna klassificering, eftersom
den är avgörande för prognosen [2].
Tjockare melanom med sämre prognos
kontrolleras oftare, eftersom det är vik-
tigt att så tidigt som möjligt upptäcka
lokala återfall och regionala lymfkör-
telmetastaser. Patienten kan då fortfa-
rande i vissa fall botas med kirurgi,
eventuellt följt av adjuvant behandling
(tilläggsbehandling). 

Generaliserat malignt melanom är
idag en obotlig sjukdom där överlev-
nadstiden är kort och beroende av till
vilka organ spridningen skett [2].

Bristfällig handläggning av hudme-
lanom har många gånger diskuterats på
Radiumhemmet, eftersom det leder till
bedömningssvårigheter för både pato-
loger och kliniker. Stansbiopsier, skrap-
ningar och laserbehandlingar av hud-
melanom kan äventyra hela den fortsat-
ta handläggningen. Det kan leda till tra-
siga, fragmenterade, svårbedömda eller
obedömbara patologiska preparat – el-
ler inga preparat alls. Dessa diskussio-
ner tog ny fart med det fall som refere-
ras i inledningen.

Flera felbedömningar
i sjukhistorien
När patienten kom till Radiumhem-

met var sjukdomen redan spridd. Hans
sjukhistoria rymmer tyvärr flera felbe-

dömningar. Mindre än ett år efter det att
hudförändringen på hans högra skuldra
skrapats bort sökte han ånyo läkare, nu
för värk och svullnad i höger axill. Till
en början gjordes ingenting, men sena-
re bedömdes besvären bero på en infek-
tion. Då antibiotikabehandling gav
otillräcklig effekt, remitterades patien-
ten till infektionsklinik. Där behandla-
des han med olika antibiotika under dia-
gnosen hidradenit med reaktiv lymfkör-
teladenit.

Först vid det andra vårdtillfället på
infektionskliniken gjordes en finnåls-
punktion som i utbyte gav malignitets-
misstänkta celler, varför axillkörteln
exstirperades. PAD visade lymfkörtel-
metastas av malignt melanom. Det hade
då gått över tre månader sedan patienten
första gången sökt läkare för axillsvull-
naden.

Den fortsatta utredningen på Ra-
diumhemmet visade lymfkörtelmeta-
staser i båda axillerna och höger fossa
supraklavikulärt samt högersidig pleu-
rakarcinos med exsudat. Patienten på-
började cytostatikabehandling med da-
karbazin (DTIC). Efter tre cytostatika-
kurer gjordes en terapiutvärdering som
visade otillräcklig effekt. Patienten för-
sämrades sedan snabbt och avled tre
månader efter sitt första besök på Radi-
umhemmet. Ingen kan bevisa att den
hudförändring som skrapats bort ett år
tidigare var ett malignt melanom, efter-
som beviset inte finns kvar. Men den
samlade bilden talar tveklöst för detta.
Ingen vet naturligtvis heller hur det
hade gått om hudförändringen tagits
bort lege artis. Utgången kunde ha bli-
vit densamma ändå.

Vi vet inte varför det blev fel den
gången. Bristande kunskaper? Kanske
tidspress? Eller att doktorn inte »trodde
sina ögon» eftersom verruca seborrhoi-
ca är så oändligt mycket vanligare än
malignt melanom – om än inte hos 35-
åringar.

Registerstudie av 325 patienter
Vår undersökning innefattar 325 pa-

tienter (168 kvinnor och 157 män) som
under ettårsperioden juli 1992 till och
med juni 1993 diagnostiserades med
primärt hudmelanom (invasiva och in
situ-melanom) samt elva patienter som
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diagnostiserades först när de hade fjärr-
metastaser av malignt melanom. Upp-
gifter om patienterna fick vi fram ur det
register som upprättats inom ramen för
det regionala vårdprogrammet för ma-
lignt melanom för Stockholm–Got-
landsregionen. För den aktuella perio-
den innefattar registret alla fall av hud-
melanom (samtliga stadier) som regi-
strerats inom regionen i det svenska
cancerregistret. 

Dokumentation om den primära
handläggningen erhölls från kopior på
journaler och PAD-remisser från den
klinik där den första diagnosgrundande
åtgärden utförts. I nio fall bygger fakta
endast på uppgifter från patienten. Be-
slut att exspektera eller avstå från åtgärd
kan t ex ha fattats i samband med läkar-
besök av annan orsak och ej journal-
förts. Andra gånger har patienten ej
kunnat minnas var eller av vem en be-
handling tidigare utförts. 

I de fall där den primära handlägg-
ningen varit bristfällig registrerades vil-
ken typ av åtgärd som vidtagits, kliniskt
diagnosförslag på PAD-remiss i de fall
det förekom, tumörlokalisation, tu-
mörtjocklek, handläggande klinik/mot-
tagning, kommentarer/tveksamheter i
PAD-utlåtande, patientens kön och ål-
der samt återfall i melanomsjukdomen
fram till maj 1996. 

Antal bristfälligt handlagda
Av de 325 patienterna med primära

hudmelanom var 58 (18 procent) brist-
fälligt handlagda initialt. Patienterna
var i samma utsträckning kvinnor som
män och inom alla åldersgrupper. Den
yngsta patienten var 15 år, den äldsta
89. Totalt 21 av de 58 fallen gällde pati-
enter under 50 års ålder, och tio av des-
sa var under 30 år.  

Samtliga elva patienter med fjärrme-
tastaser vid melanomdiagnosen är av-
lidna i sin sjukdom. I minst två av dessa
fall var handläggningen initialt bristfäl-
lig. En av dem är den patient som refe-
reras i inledningen. Den andra patienten
hade i ena ljumsken en resistens som
bedömdes som kliniskt benign och läm-
nades utan vidare åtgärd. Två månader
senare visade finnålspunktion lymfkör-
telmetastas av malignt melanom. Nå-
gon primärtumör kunde aldrig identifi-
eras. Det gäller även åtta av de övriga
patienterna där dock metastasutred-
ningen sköttes utan anmärkning. Den
elfte patienten hade avböjt utredning
och behandling trots en växande blå-
svart hudförändring på ryggen. Då pati-
enten kom till sjukhus diagnostiserades
ett hudmelanom som var 1 dm i diame-
ter och som hade metastaserat.

Provkarta på felaktiga åtgärder
Stansbiopsi i hudmelanom, oftast

med bristande radikalitet, var det vanli-

gaste »felgreppet» och hade utförts i 34
fall. I nio fall togs hudmelanom bort
med skrapning, curettage eller ytlig ex-
cision med shaveteknik. Laserbehand-
ling, diatermi, lapisering, svampbe-
handling och exspektans förekom ock-
så (Tabell I).

I materialet fanns även tre fall där pa-
tologen primärt gjort en felaktig be-
dömning som lett till att utvidgad exci-
sion inte utförts. Melanomdiagnosen
ställdes då först efter lokalrecidiv. 

Av de 34 hudmelanom som stansa-
des fanns i 21 fall ett eller flera diagnos-
förslag angivna på PAD-remisserna. I
två fall innefattade förslagen malignt
melanom och i fem fall lentigo maligna
(Tabell II). I 13 fall saknades diagnos-
förslag helt. 

Problemet med stansbiopsier från
pigmenterade hudförändringar har tidi-

gare uppmärksammats både i interna-
tionella tidskrifter och i Läkartidningen
1991 [3] där det påpekas att en sådan
handläggning i normalfallet strider mot
vetenskap och beprövad erfarenhet.
Stansbiopsier kan enligt författarna ac-
cepteras vid stora kongenitala nevus,
vid mm-stora brunsvarta hudföränd-
ringar på solad hud (avlägsnas i sin hel-
het med 4–6 mm stans) och vid stora
pigmenterade hudförändringar i ansik-
tet hos äldre. 

I vårt material finns två hudmelanom
där stansbiopsier tagits av mm-stora
hudförändringar i ansiktet. Inget av
dem blev radikalt »bortstansat». Patien-
terna var båda kvinnor, 45 respektive 48
år.

Fyra patienter var över 70 år då
stansbiopsier togs av pigmenterade
hudförändringar i ansiktet. För fem av
elva patienter där stansbiopsier tagits i
huvud–halsregionen förelåg inte »god-
kända» indikationer.

Dessutom visas i en färsk undersök-
ning från MD Anderson Cancer Center
i Texas att överlevnaden försämras då
stans- eller incisionsbiopsier tas i ma-
ligna melanom i just huvud–halsområ-
det jämfört med om sådana melanom
excideras radikalt från början [4]. Sär-
skilt anmärkningsvärt är att den försäm-
rade prognosen gällde vid alla tumör-
tjocklekar – från tunna melanom till 4
mm tumörtjocklek. Även shavebiopsi-
er, curettage, kryobehandling och fin-
nålspunktion försämrar prognosen en-
ligt författarna.

I vårt material av bristfälligt hand-
lagda melanom är en oproportionerligt
stor andel lokaliserade till huvud–hals-
området (31 procent) jämfört med des-
sa tumörers andel av alla hudmelanom
(17 procent) [5] (Tabell III). Av dessa
totalt 18 hudmelanom i huvud–halsom-
rådet togs i elva fall stansbiopsi, i tre fall
användes shaveteknik, i ett fall laser-
och i ett fall kryobehandling. I två fall
var den patologiska diagnosen fel.  

Hur har det gått
för patienterna? 
Felaktig handläggning av malignt

melanom kan teoretiskt på flera sätt
leda till att prognosen för patienten för-
sämras:
– Tumörtjockleken underskattas. Ade-

kvat utvidgad excision utförs ej.  Ris-
ken för återfall ökar. 

– Rätt diagnos försenas. Tumören till-
växer. Tumörtjockleken ökar och
metastaser utvecklas. 
En kontrovers under åren har gällt

om tumörceller sprids då  melanomet
skadas av icke-radikala biopsier [6-8].
Olika undersökningar kommer till olika
resultat även avseende icke-radikala
biopsiers eventuella påverkan på pro-
gnosen [6, 9, 10]. Klart är dock att icke-

Tabell I. Typ av åtgärd hos 58 patienter med
hudmelanom där handläggningen varit brist-
fällig primärt.  

Antal (varav radikala)

Stansbiopsi,
provexcision 34 (6) 
Skrapning, ytlig 
excision, curettage  m m 9 (2)
Exspektans 6
Laser, diatermi,
lapisering 4
Felaktig PAD 3
Excision, inget material
tillvarataget till PAD 1
Nagelsvampsbehandling 1

Tabell II. Frågeställning om diagnos på PAD-
remisser till 21 av 34 stansbiopserade hudme-
lanom. Ofta fanns flera diagnosförslag till
samma stansbiopsi.

Diagnos Antal

Nevus, dysplastiskt nevus,
lentigo benigna 6
Dysplasi, atypi, godartad förändring 5
Lentigo maligna 5
Dermatofibrom, granulom 4
Malignitet, tumor 3
Basalcellscancer 3
Malignt melanom 2
Skivepitelcancer 2
Seborroisk keratos 2
Dermatit, ärr 2

Tabell III. Lokalisation av 58 hudmelanom hos
patienter där handläggningen varit bristfällig
primärt.  

Lokalisation Antal

Ansikte, hals 18
Bål 16
Hand, arm 4
Fot, ben 18
Under nagel 2



radikala stansbiopsier i många fall för-
svårar eller omöjliggör korrekt klassifi-
kation och tjockleksbedömning av hud-
melanom [3, 11, 12].

I 25 av våra 58 fall finns kommenta-
rer i primärt PAD om svårigheter med
diagnos eller klassificering. Det gäller
för 16 av de 34 stansade melanomen
och för sju av nio som tagits bort med
ytlig excision i någon form. Vårt mate-
rial är dock för litet för att vi ska kunna
dra några slutsatser om den bristfälliga
handläggningens eventuella påverkan
på prognosen. 

Under observationstiden avled tre av
de 58 patienterna i generaliserat ma-
lignt melanom. Sju patienter hade loco-
regionala recidiv som opererades, och
två av dessa genomgick också regional
hyperterm cytostatikaperfusion på
grund av recidiv på ett ben. Fyra av pa-
tienterna behandlades vid observations-
tidens slut för generaliserad sjukdom.
Under motsvarande tid avled 17 av de
267 patienterna med hudmelanom där
handläggningen primärt var utan an-
märkning.  

Omfattande utbildning
Vi kan konstatera att den primära

handläggningen av hudmelanom alltför
ofta är bristfällig, trots olika utbild-
ningsinsatser. Under åren 1987–1990
satsades stora summor i Stockholm–
Gotlandsregionen på en utbildnings-
kampanj om malignt melanom. Läkare
och annan personal inom främst pri-
märvård, barnavård och skolhälsovård
fick utbildning genom föreläsningar
och temadagar. Även andra specialister
inom både öppen- och slutenvård fick
utbildning – dermatologer, kirurger,
plastikkirurger – liksom biologilärare i
skolorna.

Målet var bl a att förbättra klinisk
diagnostik och handläggning eftersom
det i hög grad påverkar prognosen. Pri-
mär excision lege artis av ett hudmela-
nom följt av utvidgad excision är en bo-
tande behandling för majoriteten av pa-
tienterna. Forskningen är intensiv för
att hitta bättre prognostiska markörer,
men idag är tumörtjocklek den säkraste
prognostiska variabeln vid kliniskt sta-
dium I (enbart primärtumör utan tecken
till spridning). För patienter med tunna
maligna hudmelanom (tumörtjocklek
<0,8 mm) är tioårsöverlevnaden 90–95
procent [13]. För samtliga patienter
med hudmelanom är tioårsöverlevna-
den 69 procent för män och 81 procent
för kvinnor [14]. Dessa siffror kan san-
nolikt  höjas ytterligare genom förbätt-
rad tidig diagnostik.

Diagnosen missas världen över 
Om man inte »ser» ett malignt mela-

nom beskriver man det naturligtvis inte
heller som ett sådant. I många fall är

dock hudförändringarna i vårt material
beskrivna i journaler och på PAD-re-
misser på ett sådant sätt att misstanke
om melanom borde ha uppkommit (se
rutan Fallbeskrivningar 1).

Även i litteraturen finns dock beskri-
vet att maligna melanom felbedöms kli-
niskt och att handläggningen då blir fel-
aktig. Hudmelanom imiterar ibland
andra typer av hudförändringar, såväl
benigna som maligna. I en svensk tidi-
gare publicerad genomgång av alla in-
vasiva maligna melanom och in situ-
melanom som diagnostiserades 1984–
91 i Värmland (totalt 394 fall) fanns
malignitet ej med som diagnosförslag
på PAD-remissen i 47 procent av fallen
[15]. De vanligaste kliniska diagnoser-
na var benignt nevus och verruca se-
borrhoica. Det framgår dock inte i hur
många fall diagnosförslag helt sakna-
des.

I en undersökning från Texas missa-
des den kliniska diagnosen i 33 procent
av 1 734 melanom [12]. Hudmelano-
men bedömdes i stället som basalcells-
cancer, seborroisk keratos, nevus, skiv-
epitelcancer, pyogent granulom, fibröst
histiocytom och hemangiom. Precis
som i vår egen undersökning var hand-
läggningen ofta bristfällig med bl a
stansbiopsier (11 procent), shaveteknik
(56 procent) och curettage (2 procent).
Endast 32 procent av stansbiopsierna
gav en korrekt diagnos och klassifice-
ring, i vårt material var denna andel en-
dast 25 procent. Curettage gav inte i nå-
got fall ett helt adekvat material.

Malignt melanom
kan det väl inte vara?  
I materialet från Radiumhemmet

finns otvetydigt också ett antal hudme-
lanom beskrivna som har ett kliniskt
atypiskt utseende och där diagnosen
sannolikt varit helt oväntad (se rutan
Fallbeskrivningar 2). 

Finns det hudmelanom som är sär-
skilt svåra eller omöjliga att diagnosti-
sera kliniskt? I en prospektiv undersök-
ning från Columbia Presbyterian Medi-
cal Center i New York följde man alla
patienter med maligna melanom som
diagnostiserades under 1990 (178 fall)
[16].

När malignt melanom ej fanns med
som frågeställning på PAD-remissen,
tog man kontakt med den handläggande
klinikern. Man kunde identifiera 13 fall
där diagnosen kom som en total över-
raskning. Åtta av dessa var amelanotis-
ka maligna melanom. Elva hade hand-
lagts med shaveteknik, ett med stans-
biopsi och ett med currettage. Majorite-
ten var djupt invasiva. I de flesta prepa-
raten underskattades dock tumör-tjock-
leken, eftersom biopsierna inte var radi-
kala. De föreslagna kliniska dia-
gnoserna var seborroisk keratos, basal-
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Kliniskt typiska,
icke korrekt handlagda
maligna melanom
I de flesta fall har vi haft tillgång till

behandlande läkares beskrivning av
hudförändringen på PAD-remissen el-
ler i den löpande journaltexten. Här
följer exempel på patientfall där be-
skrivningen borde ha väckt misstankar
om malignt melanom och lett till kor-
rekt åtgärd. Beskrivningen återges i
sammandrag tillsammans med primärt
PAD, i  förekommande fall kommen-
tarer i PAD samt PAD efter adekvat
excision:

Fall 1. Kvinna född 1922. »Sedan
åtta à nio år hudförändring höger
handrygg. Ändrat färg. Tilltagande
pigmentering, mörkare centralt, cirka
15 mm.»  Stansbiopsi. PAD på stans-
biopsi: »SSM-melanom, Clark IV,
tumörtjocklek 2,3 mm. Markerade re-
gressionsfenomen. Kan vara djupa-
re . . .  . . . Svårtolkat fynd.»

Fall 2. Man född 1925. »Lättblö-
dande tumor på ländryggen. Upptäckt
av patienten för fyra månader sedan.
Vuxit. 11 × 9 mm. Pyoderma granulo-
ma?» Skrapas och skickas till PAD.
PAD: »Söndertrasat material. PAD
svårbedömt. Malignt melanom.
Omöjligt bedöma typ och Clark-nivå.
Tumörtjocklek 2–3 mm. Ulcererat.
Vertikal växtfas. Horisontell växtfas
ej bedömbar.»

Fall 3. Man född 1965. »Ojämnt
pigmenterat naevus som enligt patien-
ten vuxit. Höger ljumske 8 mm. Stans-
biopsier × 2,5 mm respektive 3 mm.»
PAD på stansbiopsier: »Svårtolkad
morfologi. Differentialdiagnos dys-
plastiskt naevus eller malignt mela-
nom av ej närmare klassificerbar typ.»
PAD efter påföljande excision: »No-
dulärt melanom, Clark III, tumör-
tjocklek 1,0 mm.» 

Fall 4. Man född 1918. Tillväxan-
de mörk förändring till vänster på
bröstkorgen. Avråddes från excision
på grund av Waran-medicinering. Sex
månader senare då förändringen börjat
blöda: »0,5 cm stor, svart, upphöjd
förändring med central blödning.» Ex-
ciderades. PAD: »Nodulärt melanom,
Clark III, tumörtjocklek 3,1 mm.»

Fall 5. Kvinna född 1922. »Patien-
ten tror sig ha haft en seborroisk kera-
tos höger lårs utsida. Rivit hål på den
idag. 25-öringsstor, litet blåskimrande
i kanterna och med granulationsväv-
nad i mitten, lättblödande.» Tangenti-
ell excision. PAD: »SSM-melanom,
mer än 1,5 mm tjockt, Clark IV, ulce-
rerad primärtumör med mikroskopisk
tumörväxt i resektionsrand. Sannolikt
betydligt tjockare. På grund av tangen-
tiell snittning är tumörtjockleken svår
att uppmäta.»

FALLBESKRIVNINGAR 1



2542 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  28–29  •  1997

cellscancer, nevus, verruca vulgaris, ke-
ratoakantom och Bowens sjukdom.

Författarna drar slutsatsen att det
finns en undergrupp av maligna mela-
nom som är nästan omöjliga att dia-
gnostisera kliniskt och som förväxlas
med godartade förändringar även av
mycket erfarna kliniker. Främst gäller
det melanom som liknar basaliom, se-
borroiska keratoser och verruca vulga-
ris [16].

En undersökning från Detroit av to-
talt 22 patienter med amelanotiska len-
tigines maligna melanom hade inte me-
lanomet i något fall diagnostiserats kli-
niskt, inte ens om patienten tidigare
hade haft ett melanom [17]. Karakteris-
tiska drag var svåra att ange – platta till
nodulära hudförändringar, dermatitlik-
nande, ibland fjällande, ibland kliande.
Ofta var melanomet av samma färg som
omgivande hud, ibland dock depigmen-
terat, hypopigmenterat eller erytema-
töst. Prognosen var ofta dålig. Hudför-
ändringen kunde vid diagnosen ha fun-
nits i många månader upp till några år. 

»Verruköst melanom» är en annan
ovanlig form av melanom som kliniskt
lätt förväxlas med seborroisk keratos
[18]. Till de kliniska kännetecknen räk-
nas hyperkeratotisk verrukös yta, relativt
jämn mörk pigmentering med gråaktigt
utseende, skarp avgränsning och mått-
ligt oregelbunden kontur. Den kliniska
diagnosen är ofta seborroisk keratos. 

Dermatoskop för 
bättre diagnostik
Undersökning med dermatoskop (ett

handmikroskop för ytlig hudundersök-
ning med tio gångers förstoring) är ett
sätt att öka säkerheten i den kliniska
diagnostiken av pigmenterade hudför-
ändringar [19]. Dermatoskopet läggs
direkt an mot den hudförändring som
ska undersökas. Genom att huden först
beläggs med olja elimineras ljusreflexio-
nen i epidermis hornlager. Pigmente-
ringsmönstret i huden kan då studeras i
detalj, vilket kan bidra till att fastslå eller
eliminera malignitetsmisstanken. 

Hudmottagningar
på sjukhus sämst 
Allt är lätt med facit i handen. I vårt

material har dock i påfallande hög grad

bristfällig primär handläggning av pati-
enter med hudmelanom utförts på hud-
mottagningar på sjukhus. De svarar för
43 procent av de bristfälligt handlagda
fallen. Endast 8 procent av totala anta-
let fall av nydiagnostiserade hudmela-
nom under 1993 handlades på hudmot-
tagning på sjukhus [20] (Tabell IV).
Varför är då hudkliniker överrepresen-
terade? Kommer de mest svårbedömda
fallen till hudklinik? Beror det på skill-
nader i tumörlokalisation? Tio av de 25
fall som handlagts på hudklinik hade
hudmelanom i ansiktet, men sex t ex på
underbenet och fyra på bålen. Flera av
de bristfälligt handlagda lesionerna är
beskrivna så att misstanke om malignt
melanom borde ha uppkommit. Är or-
saken till det bristfälliga handläggandet
en diagnostisk tradition på hudkliniker
så att stansbiopsier och andra provexci-
sioner, som utnyttjas vid andra hud-
åkommor, används i större utsträckning
även vid melanommisstänkta föränd-
ringar? 

Eftersom maligna melanom kan för-
växlas såväl med benigna hudtumörer
som med basalcellscancer och skivepi-
telcancer, bör alla oklara hudföränd-
ringar excideras i sin helhet och skickas
för histopatologisk undersökning. Det-
ta måste även gälla i besparingstider –
kostnadsjakten får aldrig bidra till att
PAD inte skickas. Resultaten av vår un-
dersökning bekräftas också i undersök-
ningar som gjorts i andra länder. Därför
har vi ingen anledning att tro att proble-
met med kliniskt felbedömda, bristfäl-
ligt handlagda fall av maligna melanom
i Sverige är specifikt för Stockholm–
Gotlandsregionen. 

Det blev en varning
Den dag det uppdagades för den pa-

tient som refereras i inledningen att
hudförändringen skrapats bort och ald-
rig sänts för mikroskopisk undersök-
ning blev han förtvivlad. Han hade varit
övertygad om att det inte var något far-
ligt eftersom han inte hört någonting.
Han gjorde själv en anmälan till Pati-
entskadeförsäkringen och när han dött
betalade försäkringen begravningskost-
naderna, ingenting annat. Senare an-
mälde patientens fru den ansvarige lä-
karen på vårdcentralen till Hälso- och

Kliniskt atypiska,
icke korrekt handlagda
maligna melanom
Här följer exempel på patientfall

där beskrivningen på PAD-remiss el-
ler i journaltext anger ett kliniskt aty-
piskt malignt melanom: 

Fall 1. Kvinna född 1938. »Alltid
haft liten rodnad resistens dorsalt
vänster underben. Senaste tiden blivit
litet irriterad. Patienten har eventuellt
rivit på den. Utstansas. Godartad för-
ändring?» PAD på stansbiopsi: »Ma-
lignt melanom av icke klassificerbar
typ, Clark III, tumörtjocklek 0,8
mm.. .  . . . Ej bedömbart om tumör-
växt i resektionsränder.»

Fall 2. Man född 1922. »Kliniskt
helt typisk 4 mm stor nodulär basal-
cellscancer vänster kind.» Man tog en
stansbiopsi och avlägsnade förän-
dringen med curettage och
diatermi. PAD på stansbiopsi: »Be-
gränsat material. Melanocytär tumör,
uppfattas som malignt melanom. När-
mare karakterisering ej möjlig på det-
ta material. Medger ej säker klassifi-
kation. Minsta tumörtjocklek 1,3
mm.» PAD efter utvidgad excision
gav ej en klarare bild.

Fall 3. Kvinna född 1947. »Patien-
ten fästingbiten två gånger på höger
vad hösten 1991. Fått penicillinbe-
handling. Kvarstående nodulus, 1,5
cm med central krusta.» PAD på stans-
biopsi: »Hudbiopsi från synnerligen
svårvärderad starkt atypisk sannolikt
histiocytär reaktion i huden, malig-
nitet ej utesluten.» PAD efter excision:
»Hudresektat med antytt avnavlad
gulvit solid tumör 1,3 × 1,4 cm.. .
. . . Nodulärt malignt melanom, Clark
IV, 8 mm. Eventuell metastas.» Pati-
enten samtyckte ej till utvidgad exci-
sion.

Fall 4. Kvinna född 1978. »Hud-
förändring vänster underbens baksida
sedan några år. Lätt klåda. Bedöms
som dermatofibrom.. . . . .Brunröd
fast resistens.»  PAD på stansbiopsi:
»Malignt melanom, ej närmare klassi-
ficerbar typ, Clark III, tumör-
tjocklek 0,6 mm. Icke radikal.» PAD
efter utvidgad excision gav ej mer in-
formation.

Fall 5. Kvinna född 1960. »Infiltre-
rad cm-stor rodnad fläck höger under-
bens framsida. Icke kliande. Duration
cirka ett år. Sakta tillvuxit. Granulo-
matös process? Dermatit? Tumor?»
PAD på stansbiopsi: »Melanocytär
tumör med svårtolkad morfologi. Ag-
gressivt växtsätt. Malignt melanom, ej
närmare klassificerbart, 0,5 mm.»
PAD efter utvidgad excision: »Super-
ficiellt spridande malignt melanom,
Clark IV, 1,4 mm.»

FALLBESKRIVNINGAR 2

Tabell IV. Kategori av läkare som utfört den primära handläggningen. (Tre fall [5 procent] där
patolog gjort en felaktig bedömning tillkommer.)

Andel bristfälligt Andel totalt
handlagda hudmelanom, handlagda hudmelanom, 
procent procent [20]

Hudläkare, akutsjukhus 43 (25 fall) 8 
Privatläkare 29,5 (17 fall) 25 
varav hudläkare 19 (11 fall) (uppgift saknas)                  
Allmänläkare 19 (11 fall) 24 
Uppgift saknas 3,5 (2 fall) 3 
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sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Lä-
karen fick en varning.

Ansvarsnämnden har således be-
dömt handläggningen i detta fall som
felaktig, och den har i sitt utlåtande fast-
slagit att oklara hudförändringar ska ex-
cideras i sin helhet och skickas för his-
topatologisk undersökning. Även orsa-
ken till lymfkörtelsvullnaden i armhå-
lan borde ha utretts.

Beslutet överklagades till Kammar-
rätten som instämde i Ansvarsnämn-
dens bedömning. 

*

Dr Eva Månsson-Brahme, Radium-
hemmet, har hjälpt till med datainsam-
ling ur vårdprogramsregistret för ma-
lignt melanom för Stockholm–Got-
landsregionen.
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Det första fallet gäller en idag 71-
årig man vars högra stortå förde honom
till sjukvården första gången år 1990.

Av journalhandlingarna framgår att han
hade haft kronisk nagelsvamp på tånag-
larna sedan tidigt 1950-tal. Under se-
naste året hade stortåns nagelbädd blivit
sårig och ilsket infekterad. Det orsaka-
de speciellt mycket problem, eftersom
den då 66-årige mannen var maratonlö-
pare!  

Resultatlös
svampbehandling
I status vid första besöket på vård-

centralen noterades att stortånageln
nästan helt saknades. Nagelbädden ut-
gjordes av en såryta. Tån var breddökad
med granulationsvävnad i kanterna.
Flertalet övriga tånaglar var deformera-
de av nagelsvamp. 

Patienten ordinerades lokalbehand-
ling med mikonazol (Daktarkräm) mot
»nagelsvamp, spontanevulsion och se-
kundärinfektion i nagelbädden».

Fjorton månader senare sökte pati-

enten ånyo för fortsatta besvär. Status
var oförändrat trots intensiv behandling
med Daktar. Den kliniska diagnosen
blev densamma men behandlingen änd-
rades till bifonazol–karbamid (Myco-
sporan-Karbamid-kräm).

Sju månader senare sökte patienten
igen. Hela tån var nu röd och svullen.
Nagelbädden var mörkröd. Han ordine-
rades samma lokala behandling plus
flucytosin (Ancotil-tabletter). Inte hel-
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Två fall bedömdes som nagelsvamp
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Bland de patienter med brist-
fälligt handlagda maligna mela-
nom som beskrivs i föregående
artikel finns två fall av subungu-
ala melanom som primärt be-
dömts vara nagelsvamp – en  er-
känt svårbehandlad åkomma. I
ett av fallen gjordes intensiva
behandlingsförsök, i det andra
fallet gjordes ingenting. I båda
fallen tog det mycket lång tid
fram till rätt diagnos. Fördröjd
diagnos, och därmed försämrad
prognos, är ett stort problem vid
olika typer av maligna melanom
på fot och ankel.


