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HUDMELANOM – HISTOPATOLOGI PRIMÄRTUMÖR1 
 
Nationellt kvalitetsregister              
Insändes till respektive 
Regionalt cancercentrum 

Patologiavdelning 
 
 

Patientdata 
 
 
 
 

  
Ansvarig läkare/patolog: ........................................................ 
HISTOPATOLOGISKA DATA - primärtumör 

Utreds patienten enligt SVF?2     nej   ja 
 

Ankomstdatum för PAD       2  0     

 
Svarsdatum för PAD            2  0  PADnr/år …………………………………………………... 
Remitterad från (sjukhus och klinik/vårdcentral/privatmott.) ……………………………………….………………………………………. 
 

Tumörens lokalisation: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Histopatologi 
 

 SSM (ytspridande melanom)  LMM (lentigo maligna melanom)  NM (nodulärt melanom)  ALM (akralt lentiginöst melanom)  
 
 annan typ: ……………………………………………………………………………..  oklassificerbar 
 

 

Tumörtjocklek 

 enligt Breslow3  , mm  ej bedömbar, ange orsak: ……………………………………………….. 

 
Fri marginal (minsta) angivet      ja, marginal i mm   nej, ingen fri marginal  uppgift saknas i PAD 
(enl patologen på PAD)4 
 

Clarknivå  II  III  IV  V  ej bedömbar 

Ulceration  nej  ja  ej bedömbar 

Förekomst av mitoser5  nej  ja  uppgift saknas 

Markerade regressionsfenomen  nej  ja  ej bedömbar 

Kommentar 
 
 
 
2022-01/Regionalt cancercentrum sydöst 

                                                 
1 Partiella biopsier/px ska inte ligga till grund för inrapportering av formuläret då de saknar obligatoriska 
uppgifter för histopatologisk bedömning. I undantagsfall kan det vara så att det endast finns ett px som styrker 
den histopatologiska diagnosen. Då vill registret ändå få formuläret inrapporterat med de uppgifter som går att 
registrera. 
2 Det framgår av remissen att patienten utreds enligt SVF = ”JA”. Det framgår av remissen att patienten inte 
utreds enl. SVF = ”NEJ”. Remissen saknar information om utredning enligt SVF = ”NEJ”. 
3 Tumörtjocklek enligt Breslow anges i mm med en (1) decimal.  
4 Den minsta sidomarginal (åt sidan eller på djupet) som patologen anger i PAD. Anges i hela mm. Värde med 
decimal godtas ej. Om man anger ett värde med decimal avrundas det till närmsta lägre heltal.  
5 Uppgift om mitoser är endast av intresse för melanom med maximal tumörtjocklek på 1.0 mm. För tjockare 
melanom kan ”uppgift saknas” anges eftersom förekomst av mitoser då ej behöver undersökas. 
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