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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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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.
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ler efter detta läkarbesök på vårdcentra-
len fick patienten något återbesök inpla-
nerat. 

Ett år senare ringde en distriktsskö-
terska hem till patienten för att efterhö-
ra behandlingsresultatet. Om patienten
inte var symtomfri avsåg man att före-
slå behandling med terbinafin (Lamisil-
kräm), ett nytt preparat mot nagel-
svamp. Distriktssköterskan fick då be-
skedet att patientens tå opererats bort på
grund av cancer sju månader tidigare.

Patienten hade själv sökt hjälp på en
kirurgklinik. Stortån (Figur 1) ampute-
rades, och i samma seans gjordes lymf-
körtelutrymning i höger ljumske på
grund av palpabla punktionsverifierade
metastaser.  

PAD visade: akralt lentiginöst ma-
lignt melanom, Clark IV, tumörtjocklek
4,4 mm. I ljumsken var ett halvt dussin
upp till 3 cm stora lymfkörtlar genom-
satta av malignt melanom. 

Patienten kontrollerades efter opera-
tionen vid Radiumhemmet. Generalise-
rad sjukdom diagnostiserades ett och ett
halvt år efter tåamputationen. Patienten
hade då metastaser i lymfkörtlar i bäck-
enet och ena binjuren. 

Sedan drygt två år har patienten be-
handlats med cytostatika (dakarbazin,
DTIC) med gott resultat. Metastaserna
har gått i partiell remission. Biverk-
ningarna har varit lindriga. Han mår ef-
ter omständigheterna mycket bra och
sprang hösten 1996 Stockholmsloppet
– halvmaran – efter 25 cytostatikakurer!  

Obehandlad
nagelsvamp 
Den andra patienten är en man i 40-

årsåldern. Under tio års tid hade han en
progredierande pigmenterad fläck un-
der ena pekfingernageln. Efter hand
lossnade nageln och nagelbädden blev
sårig.

I samband med läkarbesök av andra
anledningar fick han vid flera tillfällen
besked om att det var nagelsvamp, men
han fick aldrig någon behandling.   

Såret i nagelbädden förvärrades suc-
cessivt. Då pekfingret amputerades vå-
ren 1993 beskrev operatören en »mörk-
pigmenterad, blåsvart, exofytiskt väx-
ande, ulcererad, 20 × 25 mm stor tu-
mör» på platsen för nageln (Figur 2). I
höger axill palperades en 5 cm stor re-
sistens, varför även en lymfkörtelut-
rymning utfördes. 

PAD visade: akralt lentiginöst ma-
lignt melanom, Clark IV, 9 mm tjockt. I
axillarfettet fyra förstorade lymfkörtlar
med metastaser, den största 6 cm.

I drygt två års tid kontrollerades pa-
tienten regelbundet på Radiumhemmet
utan tecken på recidiv. Hösten 1995
opererades han för en solitär lymfkör-
telmetastas i höger ljumske och fick
postoperativ strålbehandling. Somma-

ren 1996 opererades han för en solitär
metastas i lillhjärnan. Ett par månader
senare diagnostiserades   lymfkörtelme-
tastaser i buken, och cytostatikabehand-
ling inleddes.

Därefter fick han strålbehandling
mot skelettmetastaser och med anled-
ning av meningeal karcinos. Patienten
avled våren 1997.

Fotmelanom
ofta felbedömda 
Melanom i nagelbädden, subungua-

la melanom, är ovanliga och utgör
1,7–3 procent av alla hudmelanom [1].
Histologiskt är de av typen akralt lenti-
ginöst melanom. Både »doctor’s» och
»patient’s delay» bidrar till att subung-
uala melanom ofta är avancerade vid
diagnosen och därför har dålig prognos.
I en undersökning från Tulane Univer-
sity i Louisiana väntade 162 patienter

med subunguala melanom i medeltal i
13 månader innan de sökte läkare, en
patient väntade i 15 år [2]. I en annan
undersökning hade patienterna väntat i
medeltal i 54 månader trots att de såg en
pågående förändring – en utveckling av
ett akralt lentiginöst malignt melanom
[3].

»Doctor’s delay» gäller även andra
typer av maligna melanom på fot och
ankel. Enligt flera undersökningar
missbedöms de ofta kliniskt. I en retro-
spektiv studie från Michigan [1] under-
söktes 60 patienter med maligna fot- el-
ler ankelmelanom. De flesta, 26 fall, var
plantara melanom och sex fall var sub-
unguala. Båda dessa typer av melanom
var tjockare vid diagnosen och oftare
feldiagnostiserade primärt, och patien-
terna hade kortare överlevnad jämfört
med vid melanom på andra delar av fot
och ankel (medelöverlevnad 47 jämfört
med 72 månader).

För totalt 15 av dessa 60 fot- och an-
kelmelanom fördröjdes diagnosen där-
för att man kliniskt bedömde dem som
godartade förändringar – traumatiska
skador, paronykier, banala nevus, pyo-
gena granulom och plantara vårtor. Fyra
av de sex patienterna med subunguala
melanom hade behandlats för en nagel
som lossnat, i två fall bedömdes det ha
samband med ett trauma mot foten. Ar-
tikelförfattarna gör bedömningen att
det oftast är en kombination av patien-
tens och doktorns fördröjning som gör
att olika typer av fotmelanom har säm-
re prognos än melanom på andra lokali-
sationer och att plantara och subungua-
la melanom har ännu sämre prognos. 

Liknande resultat har erhållits i flera
undersökningar [2, 4].

För att minska »doctor’s delay» och
för att förbättra prognosen vid hand-
och fotmelanom bör medicinskt be-
handlade sår, vårtor och nagelsvamp på
händer och fötter följas upp noggrant –
malignt melanom är den vanligaste
»fotmaligniteten» och bör finnas i åtan-
ke.
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Figur 1. Patientens tå var röd och
svullen, med mörkröd nagelbädd. PAD
visade: akralt lentiginöst malignt
melanom, Clark IV, tumörtjocklek 4,4
mm.

Figur 2. På platsen för pekfingernageln
»en mörkpigmenterad, blåsvart,
exofytiskt växande, ulcererad 20 × 25
mm stor tumör». PAD visade: akralt
lentiginöst malignt melanom, Clark IV, 9
mm tjockt.


