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Att diagnostisera malignt me-
lanom i huden är utan tvivel
svårt, eftersom melanom kan se
ut som t ex en aktinisk keratos,
en vårta, ett fibrom, ett basa-
liom, en nagelsvamp eller till
och med som ett eksem. En ana-
lys av ett tioårsmaterial från
Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd, HSAN, visar att en eller
flera allmänläkare var inblan-
dade i åtta fall, likaså en eller
flera kirurger i åtta av totalt 15
anmälda fall. I inget fall var
hudläkare involverad. Endast
fyra fall ledde till disciplinära
påföljder, samtliga på grund av
att hudförändringar togs bort
utan histologisk undersökning.

Det är välkänt att diagnosen malignt
melanom kan vara svår att ställa [1]. I
det typiska fallet, när hudförändringen
består av en snabbt tillväxande, oregel-
bundet pigmenterad lesion med oregel-
bunden form hos en individ med spar-
samt med nevi, är diagnosen däremot
tämligen enkel. Dessa melanom kan vi-
suellt diagnostiseras, och de handläggs
korrekt, dvs omedelbar excision av le-
sionen i sin helhet.

Att alla melanom skulle kunna dia-
gnostiseras och handläggas på detta sätt
är dessvärre en utopi. Malignt melanom
är en stor imitatör, som kan likna en ak-
tinisk keratos, en seborroisk keratos, en
vårta, ett fibrom, en nagelsvamp, ett sår,
ett eksem m m. Alla dessa diagnoser
hör till vardagen för hudläkare och all-
mänläkare.

Att avgöra vilka pigmenterade hud-
förändringar som bör tas bort erbjuder

stora svårigheter även för en erfaren be-
dömare. Eftersom dysplastiska nevi fö-
rekommer hos upp till en femtedel av
den vuxna svenska befolkningen är det
inte möjligt att avlägsna alla. Än mindre
är detta möjligt när det gäller vanliga
pigmentnevi, som ju förekommer i stort
antal hos alla vuxna. Att filtrera ut 1 600
maligna melanom årligen bland ca 500
miljoner pigmentnevi i befolkningen
[2] utgör ett dilemma.

Hudläkare orättvist kritiserade
för bristfällig handläggning
I en tidigare artikel i Läkartidningen

av Wallberg och Hansson [3] har bl a
hudläkare på hudmottagningar på sjuk-
hus kritiserats för att handlägga malig-
na melanom bristfälligt. Den huvudsak-
liga anledningen till kritiken var att det
maligna melanomet primärt hade biop-
serats och inte totalexciderats. Många
hudläkare protesterade kraftigt mot
denna kritik och menade att patienterna
kan känna sig säkra efter bedömning
hos hudläkare och att diagnostik av ma-
lignt melanom i en tvåstegsprocess inte
okritiskt skall bedömas som bristfällig
handläggning eftersom den sannolikt
inte har påverkat prognosen [4]. Andra
hudläkare påpekade att det viktigaste
för patienten är att diagnosen blir kor-
rekt, speciellt i fråga om de 20 procent
av melanomen som är atypiska eller
rena överraskningsdiagnoser [5], och
att biopsier måste tas från oklara lesio-
ner för att man skall kunna ta ställning
till vidare handläggning [6, 7].

Mot denna bakgrund ville vi under-
söka de fall av bristfällig handläggning
av maligna melanom som anmälts till
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
(HSAN) de senaste tio åren.

15 fall anmälda
till Ansvarsnämnden
Vi fann 15 fall som gällde handlägg-

ningen av maligna melanom av totalt
18 211 anmälda fall under perioden. Ta-
bell I sammanfattar resultatet. Under
perioden har 0–3 ärenden anmälts till
HSAN per år. På grund av bestämmel-
serna om två års preskriptionstid kunde
HSAN i två fall inte pröva frågan om
felbehandling.

En eller flera allmänläkare var invol-

verade i åtta fall, en eller flera kirurger i
likaledes åtta fall. I inget fall var hudlä-
kare inblandade.

Fyra fall ledde till påföljder. Två all-
mänläkare varnades och två kirurger
fick en erinran på grund av att de utfört
kirurgiska åtgärder utan PAD.

Fall 1. En kvinna, född 1935, sökte i
november 1989 vårdcentralen och träf-
fade en vikarierande distriktsläkare
som i en månad försökte hjälpa henne
på grund av besvär som uppfattades
som en fotvårta under höger häl. Däref-
ter remitterades patienten till kirurgkli-
niken och träffade en legitimerad läkare
som också uppfattade förändringen
som en fotvårta och brände bort den
samt kontrollerade att såret läkte. Ett år
senare sökte patienten på kirurgklini-
ken igen. Hudförändringen hade då
kommit tillbaka. Efter tre besök på kir-
urgkliniken uppkom slutligen på som-
maren 1991 misstanke om malign tu-
mör varpå remiss till hudkliniken utfär-
dades. I september 1991 opererades pa-
tienten för malignt melanom på hälens
fotsula.

HSANs bedömning:Patienten hade
en utomordentligt lömsk och atypisk
manifestation av malignt melanom. Det
kan därför inte läggas läkaren på vård-
centralen till last att man till en början
uppfattade hudförändringarna som vår-
tor. Den förste kirurgen, som misstolka-
de sjukdomen och gjorde ett försök att
avlägsna »vårtan», ansågs av samma
skäl som distriktsläkaren friades för
inte ha begått fel som föranledde disci-
plinär påföljd. En av kirurgerna som
handlade patienten när hon återkom till
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kirurgkliniken med ett sår på hälen upp-
fattades ha begått ett fel som inte var
ringa, och hon tilldelades en erinran.
Hon hade sett patienten vid två tillfällen
med två månaders mellanrum på grund
av det svårläkta såret men hade trots
detta antecknat i journalen: »Ej plane-
rad åter annat än vid behov.»

Fall 2. Fallet finns beskrivet tidigare
[3]. Ett växande födelsemärke hos en
man född 1956 skrapades bort under
diagnosen verruca seborrhoica. Inget
material skickades till PAD-undersök-
ning. Patienten avled efter ett år på
grund av generaliserat malignt mela-
nom. Distriktsläkaren fick en varning.

Fall 3. En man, född 1937, sökte i
juni 1994 vid vårdcentralen för en hud-
förändring på höger fotsula. Förän-
dringen uppfattades som en hudinfek-
tion med sårbildning, och han fick lo-
kalbehandling. Då han efter flera besök
inte blev bättre remitterades han i slutet
av juli till kir urgkliniken och undersök-
tes där av en AT-läkare som ordinerade
fortsatt lokalbehandling. Patienten sök-
te därefter ånyo vårdcentralen vid tre
tillfällen. I augusti tillstötte besvär från
underbenet. Han uppsökte åter kirurg-
kliniken där en överläkare opererade
bort en hudförändring under foten. För-
ändringen beskrevs som ett pyogent
granulom, enligt kirurgen så typiskt att
det inte skickades för PAD-undersök-
ning. I december 1994 fick patienten en
svullnad i höger ljumske, och en lymf-
körtel togs bort. I mars 1995 fastställdes
diagnosen malignt melanom. Patienten
avled i oktober samma år.

HSANs bedömning:De involvera-
de allmänläkarna och AT-läkaren vid
kirurgkliniken, som samtliga förbisett

möjligheten att såret under foten var ett
malignt melanom, bedömdes inte ha be-
gått ett fel av sådan beskaffenhet att det
medförde disciplinpåföljd. Kirurgöver-
läkaren, som bedömde att det rörde sig
om ett pyogent granulom under foten
och underlät att skicka prov för mikro-
skopisk undersökning, tilldelades en er-
inran.

Fall 4.En kvinna, född 1949, besök-
te i mars 1994 en allmänläkare bl a för
undersökning av ett nevus på halsen.
Detta avlägsnades men sändes inte för
PAD-undersökning. Vid besök i februa-
ri 1995 konstaterades att ett recidiv upp-
kommit. Förändringen opererades bort
av samma allmänläkare. PAD visade ett
malignt melanom av ytlig spridnings-
typ. 

HSANs bedömning:»Det är svårt
och osäkert att från kliniska karaktäris-
tika bedöma om en ’leverfläck’ är elak-
artad eller godartad. Exempel finns på
undersökningar där PAD-verif ierade
maligna melanom kliniskt bedöms som
godartade i nästan hälften av fallen. Bla
denna kunskap ligger till grund för den
praxis som innebär att i princip alla av-
lägsnade leverfläckar skall sändas för
mikroskopisk bedömning (PAD).» All -
mänläkaren tilldelades en varning.

Konsultera hudläkare!
Ta biopsi för PAD!
Flera viktiga slutsatser kan dras. Ing-

en hudläkare var involverad i ärendena
i HSAN. Fel kunde kanske ha undvikits
om hudläkare kopplats in. (I Fall 1 hade
patienten vänt sig till hudkliniken men
fått besked om att hon måste ha remiss,
och om hon inte hade det skulle hon få
tid först om tre år.) Erfarna hudläkare
har i flera undersökningar visat sig vara

bättre än andra specialister på att skilja
maligna melanom från benigna lesioner
[8-11]. Kvoten mellan benigna och ma-
ligna pigmenterade lesioner bland dem
som tas bort är också mycket lägre för
hudläkare än för allmänläkare [12]. En
hudförändring som är oklar för en läka-
re behöver givetvis inte vara oklar för en
annan. Att excidera alla oklara hudför-
ändringar i sin helhet, som Wallberg
och Hansson [3] föreslagit, är fullstän-
digt verklighetsfrämmande [6, 7] och
skulle innebära stora kostnader för sam-
hället.

HSAN utdelade disciplinpåföljder
endast i de fall PAD-undersökning inte
utförts. Vid enbart fördröjning lämna-
des anmälan utan åtgärd. I de flesta fal-
len med fördröjning var det fråga om
atypiska maligna melanom, tex sub-
unguala melanom. Frågeställningen
malignt melanom kom i dessa fall upp
sent hos de involverade allmänläkarna
och kirurgerna. Konsultation av en hud-
läkare skulle kunna ha inneburit en tidi-
gare diagnos och därmed bättre pro-
gnos. Subunguala melanom är en ute-
slutningsdiagnos för hudläkare vid
oklara nagelförändringar [1], och biop-
sier från nagelbädd utförs frekvent.

En ökad utbildning av allmänläkarna
i diagnostik av oklara hudförändringar
borde också komma till stånd. Sett i så-
väl ett patient- som ett kostnadsper-
spektiv innebär detta stora fördelar.
Även hudläkarnas handläggning av pa-
tienter med pigmenterade lesioner kan
förbättras [13, 14].
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Tabell I. Handläggningen av 15 fall av malignt melanom bland totalt 18 211 anmälningar till HSAN 1987–1996. Inga melanomfall anmäldes un-
der åren 1987–1989 och 1992.

Totalt antal anmälda Antal fall av
År fall till HSAN malignt melanom Händelse Involverad personal Påföljd

1990 1 372 2 Fördröjd diagnos Kirurg Ingen åtgärd
»Seborrhoisk keratos»
skrapades, ej PAD Allmänläkare Ingen åtgärd

1991 1 535 2 »Fotvårta» brändes bort, ej PAD Kirurg Erinran
Fördröjd diagnos Allmänläkare och kirurg Ingen åtgärd

1993 2 111 3 Fördröjd diagnos av sub-
ungualt melanom Kirurger och onkolog Ingen åtgärd
Fördröjd diagnos Kirurg Ingen åtgärd
»Vårta» skrapades, ej PAD Allmänläkare Varning

1994 2 414 3 »Vårta» skrapades, ej PAD Allmänläkare Preskriberat
Fördröjd diagnos Allmänläkare Ingen åtgärd
Fördröjd diagnos av sår på häl Allmänläkare och kirurger Preskriberat

1995 2 521 2 Fördröjd diagnos av metastaser Medicinsk vårdavdelning Ingen åtgärd
Operation av »nevus», ej PAD Allmänläkare Varning

1996 2 660 3 Fördröjd diagnos Kirurger Ingen åtgärd
Fördröjd diagnos av sub-
ungualt melanom Allmänläkare Ingen åtgärd
Operation av »hudförändring»
i fotsula, ej PAD Kirurg Erinran
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