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Primär excision (Diagnostisk excision): 

En melanocytär lesion bör alltid primärexcideras med 2 mm klinisk marginal ned till subcutis och 
sändas för PAD (diagnostisk excision).  

Vid mycket stark klinisk dermatoskopisk misstanke om höggradigt dysplastiskt nevus, atypiskt Spitz 
nevus, STUMP, MELTUMP eller högst melanom in situ (MIS av SS-typ) utförs primär excision med 
fördel med 5 mm. MIS av lentigo maligna-typ (LM) excideras med 5-10 mm. Histologiremiss ev 
snabbsvar. 

Suspekt invasivt melanom excideras med 2 mm. Histologiremiss enligt SVF Hudmelanom vid mycket 
stark misstanke, annars snabbsvar. 

Observera att alla marginaler skall vara de vid ingreppet kliniskt uppmätta, och inte de 
histologiska som är angivna i PAD-svaret.  

Kirurgisk behandling efter PAD på primär excision (diagnostisk excision): 

Låggradigt (tidigare måttligt) dysplastiskt nevus: 
Primärt radikal excision: ej utvidgad excision.  
Ej radikalt, liten utvidgad excision alt kontroller. 

Höggradigt (tidigare gravt) dysplastiskt nevus, atypiskt Spitz nevus, STUMP, MELTUMP (T-), 
melanom in situ av SS-typ eller av lentigo maligna-typ (Tis):        
Radikalt exciderad ≥ 2 mm: ej utvidgad excision. 
Ej radikalt eller histologisk marginal < 2 mm: utvidgad excision med 5 mm marginal i sidled, ner i 
subcutis. 

Invasivt malignt melanom: utvidgad excision (kirurgisk behandling) ner till 
fascia/periost/perikondrium med sidomarginal enligt nedan mätt från mittersta hälften av ärret 
efter primär tumör:  

Invasivt melanom, tumörtjocklek ≤ 2,0 mm 
Vid tumörtjocklek > 1,0 mm (T2-T4) även SNB 

10 mm 

Invasivt melanom, tumörtjocklek > 2,0 mm 20 mm 

Invasivt melanom > 2,0 mm i huvud- och halsregionen 10–20 mm (funktionell och ev. estetisk hänsyn) 

Invasiva akrala lentiginösa och subunguala melanom  10–20 mm(funktionell hänsyn ev. amputation) 

Vid synkron regional metastas (lymfkörtel/in transit)  10 mm oavsett primärtumörens tjocklek 

Se nationellt vårdprogram malignt melanom 
Se SVF- hudmelanom. Kom ihåg att SVF-koda! 
Fortsättning nästa sida→ 
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Portvaktskörtelbiopsi och lymfkörtelutrymning: 

Melanom > 1,0 mm (T2–T4): patienten bör rekommenderas portvaktskörtelbiopsi oavsett lokal. 

Pos SNB: kontroller med ultraljud, se uppföljning. (Kompletterande lymfkörtelutrymning 
rekommenderas inte generellt.) 

Klinisk suspekt lymfkörtelmetastasering: verifiera med cytologi. 

Lymfkörtelmetastasering: fjärrmetastasutredning med FDG-PET-DT (i andra hand DT) före ev 
lymfkörtelkirurgi. 

Generaliserat melanom: diskuteras på MDK inför beslut om eventuell metastaskirurgi.  

 

Tumöranmälan 

Tumöranmälan enligt nedan görs av primärt opererande läkare/instans. Vid remiss till 
annan klinik ansvarar alla vårdgivare i behandlingsledet för inrapportering av sin del till 
Regionalt cancercentrum (RCC) Mellansverige. 

Melanom in situ, inkl lentigo maligna (Tis) och höggradig dysplasi (T-) anmäls med blankett 
canceranmälan (allmän)  

Inrapporteringen av invasivt melanom sker elektroniskt via INCA för de kliniker som har 
inrapportörer i INCA-systemet.  

De som inte är anslutna till INCA skickar in pappersblankett: 

Blankett A canceranmälan malignt melanom  

Blankett B Histopatologi  primärtumör 

Blankett C Histopatologi lymfkörtelkirurgi 

Postadress: 

RCC Mellansverige 
Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala 

 

Fortsättning nästa sida→ 
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TNM-KLASSIFIKATION 

KlassifikationTNM-Klassifikation av Hudmelanom anpassat efter 
UICC8 2017/ AJCC8 2017  

T  Tumörtjocklek* Ulceration**  

Tx  
Vävnadsprovet otillräckligt för mätning av 
tumörtjocklek***  

  

T0  Okänd primärtumör, melanom i total regress    

Tis  In situ     

T1a  

T1b  

T1b  

< 0.8 mm  

< 0.8 mm  

 0.8 – 1.0 mm  

Nej  

Ja  

Ja eller Nej   

T2a  

T2b  

> 1.0 – 2.0 mm  

> 1.0 – 2.0 mm  

Nej  

Ja  

T3a  

T3b  

> 2.0 – 4.0 mm   

> 2.0 – 4.0 mm   

Nej  

Ja  

T4a  

T4b  

> 4.0 mm  

> 4.0 mm  

Nej  

Ja  

N  Antal patologiska lymfkörtlar  
In-transit-, Satellit- och/eller 
Mikrosatellimetastaser  

Nx  
Ej undersökta/Ingen SNB utförd.  

T1 melanom undantagna (klinisk bedömning anges). 
Nej  

N0  Inga lymfkörtelmetastaser   Nej  

N1a  

N1b  

N1c  

1 lymfkörtel med metastas (SNB diagnostik)  

1 lymfkörtel med klinisk metastas  

Ingen lymfkörtelmetastas  

Nej  

Nej  

Ja  

N2a  2–3 lymfkörtlar med metastaser (SNB diagnostik)  Nej  

N2b 
2–3 lymfkörtlar med metastaser (minst 1 klinisk 
metastas)  

Nej 

N2c  1 lymfkörtel med metastas (SNB eller klinisk metastas)  Ja  

N3a ≥ 4 lymfkörtlar med metastaser (SNB diagnostik) Nej 
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N3b 
≥ 4 lymfkörtlar med metastaser (minst 1 klinisk 
metastas/konglomerat)  

Nej 

N3c  
≥ 2 lymfkörtlar med metastaser (SNB/kliniska 
metastaser/ konglomerat)  

Ja  

M  Lokalisation  LD****  

M0  Inga fjärrmetastaser  Ej applicerbart  

M1a  

M1b 

M1c  

M1d 

Fjärrmetastas till hud/ muskler  

Fjärrmetastas till lunga  

Fjärrmetastas till viscerala organ   

CNS metastaser   

M1a(0) NormaltM1a(1) Förhöjt  

M1b(0) NormaltM1b(1) Förhöjt  

M1c(0) NormaltM1c(1) Förhöjt  

M1d(0) NormaltM1d(1) Förhöjt 

* Tumörtjocklek anges med en decimal 

** Ospecificerat T1, T2, T3 och T4 anges endast om uppgift om ulceration saknas 

*** Curettage, shave, ytlig stans. 

****Ospecificerat M1a, M1b, M1c och M1d anges om uppgift om LD saknas 

  

 Fortsättning nästa sida→ 
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Stadieindelning 

Stadieindelning av hudmelanom enligt UICC 2017/AJCC 2017  

Klinisk stadieindelning* Patologisk stadieindelning** 

Stadium T N M Stadium T N M 

0 Tis N0 M0 0 Tis N0 M0 

IA T1a N0 M0 IA T1a N0 M0 

IB T1b N0 M0 IB T1b N0 M0 

 T2a N0 M0  T2a N0 M0 

IIA T2b N0 M0 IIA T2b N0 M0 

 T3a N0 M0  T3a N0 M0 

IIB T3b N0 M0 IIB T3b N0 M0 

 T4a N0 M0  T4a N0 M0 

IIC T4b N0 M0 IIC T4b N0 M0 

III Alla T N≥N1 M0 IIIA T1-2a N1a M0 

  T1-2a N2a M0 

 IIIB T0-2a N1b-c M0 

 T1-2a N2b M0 

 T2b-3a N1a-2b M0 

IIIC T0 N2b-c 

N3b-c 

M0 

 T1a-T3a N2c M0 

 T3b-4a ≥N1 M0 

 T4b N1a-2c M0 

IIID T4b N3a-c M0 

IV  Alla T  Alla N M1 IV  Alla T  Alla N M1 

*   Klinisk stadieindelning inkluderar mikroskopisk klassificering av det primära melanomet och klinisk  
eller radiologisk evaluering av metastaserna. Den bör göras efter komplett excision av det primära 
melanomet och klinisk bedömning av regionala lymfkörtlar och fjärrmetastaser. 

** Patologisk stadieindelning inkluderar mikroskopisk klassificering av det primära melanomet och 
histologisk information om regionala lymfkörtlar efter partiell (till exempel portvaktskörtelbiopsi) 
eller total lymfkörtelutrymning. Patienter i patologiskt stadium 0 eller stadium IA är ett undantag 
eftersom de inte behöver patologisk bedömning av lymfkörtlar. 
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Fortsättning nästa sida→ 

 

Uppföljning/kontroller 
malignt melanom  

Syftar till att upplysa patienten om tecken och symtom på ny primärtumör eller återfall. Samtliga 
patienter bör erbjudas utbildning om egenkontroll och god tillgänglighet till kontaktsjuksköterska och 
sjukvård. 

 

Patienter med riskfaktorer för nya melanom (familjärt melanom eller multipla melanom) bör följas 
hos dermatolog med dermatoskopi och eventuellt foto. 

 

 Tumörkarakteristika 
  Lågrisk Medelrisk Högrisk 

     

 Kliniskt 
stadium 0 samt IA IB samt II III 

Kontrolltid     

År 1  
1 gång totalt 

 4-6 v efter utv exc 

4-6 v efter utv exc 

1 gång/år 

2 ggr/år inkl ultraljud* 

 

År 2-3  0 1 gång/år 
2 ggr/år inkl ultraljud* 

 

Stadium IV = spridd sjukdom: Individuell uppföljning av utsedd patientansvarig läkare. Kontakt med 
läkare som har kompetens i palliativ medicin rekommenderas. 

Kliniskt stadium IIB–III rekommenderas deltagande i TRIM-studien. 

* Kliniska kontroller rekommenderas med ultraljud över regional/-a lymfkörtelstation/-er för 
portvaktskörtelpositiva, icke-körtelutrymda patienter, respektive kliniska kontroller 2 ggr årligen 
för patienter som körtelutrymts. 

 

 

Se nationellt vårdprogram malignt melanom 
Se SVF- hudmelanom. Kom ihåg att SVF-koda! 
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården. 
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 


