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1. INLEDNING 

Målet med SVF är att skapa god vård för patienter med malignt melanom utan onödiga 
fördröjningar eller icke värdeskapande väntetider för patienter. Det primära har inte varit att 
ta fram medicinska vetenskapliga underlag för hur lång tid patientens resa behöver ta utan 
huvudsakliga tanken har varit att ta hänsyn till det psykosociala lidandet för patienten med 
väntetider i vården. Införandet av SVF för malignt melanom kommer att innebära 
organisationsförändringar och resurstillskott samt vetskapen om att det kommer att ta tid att 
nå de uppsatta målen. Rapporten är framtagen av Carin Sandberg (regional processägare), 
Erik Bülow (statistiker, RCC väst), Katrin Gunnarsdottir (statistiker, RCC väst) och Johan 
Ivarsson (samordnare, RCC väst). 
 
Målgruppen för nulägesbeskrivningen är processansvariga, linjechefer, beslutsfattare samt 
vårdgivare som skall arbeta med införandet av vårdförloppet i Västra Götalandsregionen 
(VGR), där tanken är att berörda ska ha en gemensam bild av nuläget och gemensam 
utgångspunkt inför SVF. 
 
I bakgrunden ligger det nationella vårdprogrammet för malignt melanom från 2013 och de 
regionala riktlinjerna i VGR för malignt melanom från 2014. 
 

2. PATIENTGRUPPENS EPIDEMIOLOGI 

Malignt melanom har under 2000-talet ökat sin incidens med drygt fem procentenheter per 
år. Detta är inget man ser minskar utan kommer sannolikt att öka. Enligt nationella 
registerrapporten var antalet nya invasiva melanom 3187st (diagnosår 2013) i riket varav 
832st upptäcktes i region väst. Incidensen (per 100 000 invånare) i västra sjukvårdsregionen 
var år 2013 45,15 för män och 43,05 för kvinnor. Jämförelsevis i riket där incidensen år 2013 
var 35,5 för män och 32,11 för kvinnor. 
 
Nedan presenteras statistik över överlevnad, incidens och prevalens för malignt melanom för 
de senaste fem åren för Västra Götalandsregionen.  De patienter som inkluderas är patienter 
med diagnoskod (ICD-O/2): C43* (invasiva maligna melanom). Data är hämtad ur 
cancerregistret. 
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Figur 1: Epidemiologisk översikt Malignt melanom i VGR 2010-2014 
 
Diagrammet visar hur stor andel av patienterna som 
överlever malignt melanom över 5 år efter diagnos. 
Mätningen har tagit hänsyn till andra dödsorsaker, därav 
relativ överlevnad. I VGR är den relativa 
femårsöverlevnaden 94% för invasiva melanom. 
 
Incidensen visar alla nya cancerfall per HSN-område och 
år, se figur 2. Den totala incidensen i VGR kan ses i tabell 
1. Antalet nya fall av invasiva maligna melanom har ökat 
med 32% i regionen under de senaste fem åren. Noterbart 
är att östra området har relativt oförändrad incidens. 
Incidenssiffrorna nedan gäller invasiva tumörer respektive  
invasiva + in situ-tumörer. I SVF ingår både invasiva melanom och in situ-melanom. 
 
Tabell 1: Prevalens & Incidens invasiva melanom i VGR 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Incidens 575 699 717 718 759 

Prevalens 2224 2425 2630 2800 2977 

 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Incidens 924 1335 1423 1334 1502 

Prevalens 3548 4053 4546 4930 5389 

Figur 2: HSN-områden VGR 

Femårsprevalensen visar 
hur många patienter som 
har fått malignt 
melanom upp till 5 år 
bakåt och lever med den 
vid ett givet mätdatum 
varje år mellan 2010-
2014.  
 

Tabell 2: Prevalens & Incidens invasiva och in situ- melanom i VGR  
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3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN 

En visualisering av patientens väg visas i figur 3 på nästa sida och nedan följer en beskrivning 
av patientens väg genom vården i VGR.  
 
Vid oro för hudcancer söker patienten kontakt med primärvården där det utförs en klinisk 
undersökning. Vid stark misstanke om malignt melanom skickas remiss till hudklinik för 
kirurgisk behandling av primärt melanom. Förfarandet i VGR skiljer sig något från det 
primära handläggandet av malignt melanom i övriga delar av landet, där man i andra regioner 
ser att distriktsläkare i större utsträckning genomför den diagnostiska excisionen och inte 
direkt skickar patienten till hudklinik. 
 
Kirurgisk behandling av melanom sker på samtliga regionens länssjukhus där själva kirurgin 
kan utföras på hudklinik, plastikkirurgklinik, kirurgklinik eller ÖNH-klinik. Detta följs av 
patologisk undersökning med PAD-besked till patient.  
 
Därefter remitteras patienten för utvidgad tumörexcision med eller utan sentinel node-
biopsi. Den utvidgade excisionen sker på samtliga länssjukhus för melanom på kroppen och i 
huvud/hals-området där sentinel node-biopsi inte utförs. Excisionen utförs antingen på 
hudklinik, plastikkirurgklinik, kirurgklinik eller ÖNH-klinik. Kirurgin samarbetar med klinisk 
fysiologi och radiologi vid excision. Vid utvidgad excision i huvud/hals-området med 
sentinel node-biopsi utförs detta på SU-Sahlgrenskas ÖNH-klinik, och inför excisionen görs 
CT-hals (på regionens länssjukhus). Sentinel node-biopsi rekommenderas för maligna 
melanom ≤ 1,0 mm Breslow med ulceration, samt alla > 1,0 mm Breslow. Excisionen följs 
av patologisk undersökning med PAD-besked till patient. Beskedet ges vid den klinik som 
utfört kirurgin och vid beskedet närvarar kontaktsköterska. 
 
Vid melanom med stadie III och IV anmäls patienten till multidisciplinär konferens (MDK) 
på SU-Sahlgrenska.  
 
Vid negativ sentinel node-biopsi går patienten in i en kontroll- och uppföljningsfas. Vid 
positiv sentinel node-biopsi görs lymfkörtelutrymning. Inför lymfkörtelutrymning remitteras 
patienten till PET-CT som utförs inom radiologin på SU-Sahlgrenska. Patienten bör erhålla 
preoperativ utprovning av kompressionsstrumpa, skriftlig och muntlig information om 
lymfödem samt träningsråd. Lymfkörtelutrymning på kropp utförs på samtliga länssjukhus 
av kirurg eller plastikkirurg. Utrymning i huvud/hals-området sker på ÖNH-klinik vid SU-
Sahlgrenska. 
 
Efter lymfkörtelutrymning får en del patienter adjuvant behandling innan uppföljning eller 
palliativ vård. 
 
Patient kan få adjuvant behandling genom:  

- Strålbehandling vid onkologklinik regionsjukhus. 
- Systemisk behandling ges endast inom ramen för studie. 
- Buckybehandling av lentigo maligna vid hudklinik regionsjukhus. 
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Vid loko-regionalt recidiv: 
- Kirurgisk behandling, tillämplig specialitet på länssjukhus. 
- Isolerad hyperterm perfusionsbehandling av extremiteter vid in transit metastaser, 

kirurgklinik vid regionsjukhus. 
- Ev. strålbehandling vid regionsjukhus. 

 
Behandling vid stadium IV-sjukdom: 

- Kirurgisk behandling av resektabla singelmetastaser, kirurgklinik vid länssjukhus eller 
regionsjukhus. 

- Strålbehandling samt systemisk behandling vid onkologklinik 
länssjukhus/regionsjukhus efter diskussion på regional MDK. 

- Palliativ behandling efter brytpunktsamtal. Palliativa specialistenheter eller 
kirurgklinik vid respektive länssjukhus. 

 
 

 
 
 
 
  

Figur 3: Processkarta maligna melanom VGR 
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4. BASLINJEMÄTNING 

Baslinjemätningen skall lyfta fram hur ledtiderna mellan motsvarande punkt för välgrundad 

misstanke och behandlingsstart ser ut inom regionen före införandet av standardiserade 

vårdförlopp. Vidare är det tänkt att mätningen ska användas som utgångspunkt för att visa 

hur mycket ledtiderna ska kortas ner på sikt samt ge underlag för analys av vilken effekt 

införandet av SVF i verksamheterna haft på ledtiderna.  

Mätningarna har utförts enligt: 
Register:  
- Hudmelanom 
Urval:  
- Patienter som ingår i registret och har invasiv tumör. Patienter som påbörjat behandling 
2012-2014 och som vid diagnosen var folkbokförda i Region Väst. 
Ledtid från:  
- Datum för första läkarbesök 
Ledtid till:  
- Datum för utvidgad kirurgi  
- Datum för lymfkörtelutrymning 
Målledtider: (Visas som streckade linjer i diagrammen) 
- 33 dagar till utvidgad kirurgi 
- 57 dagar till lymfkörtelutrymning 
 
Uppdelat efter utredande sjukhus. Har färre än 5 fall hanterats på något sjukhus redovisas 

dessa samlat under benämningen ”Övriga sjukhus”. 

Datum för första besök har i mätningen agerat substitut för välgrundad misstanke. Första 

besök motsvarar inte välgrundad misstanke som det i praktiken kommer fungera i SVF, men 

är den variabel i kvalitetsregistret som kommer närmst. I VGR har regionen bestämt att 

välgrundad misstanke ska sättas av en hudspecialist, vilket innebär att vid ett första besök i 

primärvården som föranleder misstanke om cancer kan inte SVF startas förrän en specialist 

bedömt att det är välgrundad misstanke. Då teledermatoskopiremisser införts kan 

bedömning ske vid hudspecialistens remissgranskning. Vid exciderad förändring i 

primärvården, bedömer patologen om patienten uppfyller välgrundad misstanke. Andra 

möjliga ingångar i SVF är via histopatologisk fynd och metastasfynd. 
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Figur 4: Baslinjemätning maligna hudmelanom, ledtid från besöksdatum till utvidgad kirurgi för 
patienter med lokal sjukdom där ytterligare behandling inte var aktuell som genomgått kirurgi under 
tiden 2012-01-01 till 2014-12-31. 

Figur 5: Baslinjemätning maligna hudmelanom, ledtid från besöksdatum till terapeutisk 
lymfkörtelutrymning vid positiv portavaktskörtel som genomgått utrymning under tiden 2012-01-01 till 
2014-12-31. 

  



7 

 

5. UTVECKLINGSOMRÅDEN GENTEMOT SVF 

 
För att nå önskad nivå enligt SVF finns ett antal områden som behöver utvecklas. Dessa 
förklaras nedan. 
 
Primärvården 
Det är viktigt att verkligen nå ut till primärvårdsläkarna med vad som gäller för vidare 
handläggning av patienter som är aktuella för SVF. 
 
Hudläkare 
Det råder i hela landet, och även västra sjukvårdsområdet, stor brist på dermatologer. 
Detta medför långa väntetider för patienten att få komma på första besök samt långa 
väntetider till primär excision. 
 
Ytterligare en kommande svårighet är införandet av dermatoskopiremisser som kommer att 
ha mycket stor betydelse för patienten men också ett problem att genomföra, då bedömning 
av dermatoskopiremisser kräver specialkunskap, vilket innebär att fler dermatologer behöver 
utbildas i denna specialkunskap. 
 
Undanträngningseffekt 
En annan viktig fråga är den undanträngningseffekt som stående åtgärdstider för malignt 
melanom får på andra tumörformer, med väntetider för skivepitelcancer och 
basalcellscancer. Viktigt är att vara medveten om detta och följa upp hur det utvecklas. 
 
Nuklearmedicin/Röntgen 
Idag är det långa väntetider för att få PET-CT gjorda i tid i regionen. Men en andra PET-CT 
är på väg att installeras i BoiC på SU-Sahlgrenska vilket på lite sikt bidrar till att väntetiderna 
minskar. Röntgenremisser bör märkas med SVF och förbokade tider underlättar sannolikt 
processen. Tolkningen av bilder ska ske skyndsamt vilket innebär att det krävs god tillgång 
till radiolog. 
 
Patologen 
Inom regionen råder delade meningar mellan de olika sjukvårdsområdena. 
På vissa länssjukhus anses inte patologin för primärdiagnosen vara något större problem, 
men på SU är det ett stort problem. Delvis pga. att många i regionen skickar till SU för 
second opinion angående svåra fall. Vad gäller patologin för sentinel node biopsi-svaren är 
det i hela regionen väntetider som inte är optimala. 
Patologavdelningarna är hårt pressade redan och många olika SVF är beroende av snabba 
svar, vilket riskerar att tränga undan andra diagnoser. Här krävs sannolikt en förstärkning. 
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Onkologi 
Onkologin blir i samband med MDK involverade i SVF. 
Väntetider till besök hos onkologen är ett problem. 
Kompletterande medicinsk behandling med cytostatika och antikroppar, såväl neoadjuvant, 
adjuvant och palliativt fyller också en viktig funktion. Många av dessa läkemedel har också 
svåra biverkningar som inte minst under jourtid är svåra att lösa. Här krävs deltagande i 
MDK och aktiv roll i behandlingen av onkolog. Det är idag brist på onkologer och den 
utredning om regionens framtida onkologbemanning som finns måste aktiveras och 
sjösättas. Möjligheten till telemedicinskt deltagande i lokala och regionala MDK finns nu på 
regionens alla sjukhus.  
 
Kirurgi 
Det finns två tydliga flaskhalsar för kirurgin, där de två viktigaste är operationskapacitet (dvs 
operationsutrymme, brist på operatörer och brist på operationssjuksköterskor) och tid till 
svar på PAD. 
 
Ett därefter följande problem är att om vi ökar operationskapaciteten kommer vi även få 
en brist på operatörer som kan göra mer extensiva ingrepp. 
 
På många kliniker är det bara en person som sysslar med melanom och det gör det väldigt 
sårbart om den personen är på semester eller skulle sluta. 
 
På SU finns ytterligare ett problem med logistik då det skiljer sig från övriga länssjukhus i 
och med att plastikkirurgen oftast gör den utvidgade kirurgin medan kirurgen gör sentinel 
node-biopsin och lymfkörtelutrymningen. 
 
Plastikkirurgi (SU) 
På SU har Hud och plastikkirurgen ett mångårigt samarbete med att ta hand om patienter 
med stark misstanke om malignt melanom. Detta har fungerat väl. Om tumören därefter är 
av allvarligare karaktär och man ska göra en sentinel node-biopsi blir systemet på SU 
tungrott då samordning krävs för att både en plastikkirurg och kirurg ska närvara på samma 
operation där plastikkirurgen gör den utvidgade excisionen och kirurgen sentinel node-
biopsin. 
 
ÖNH 
Huvud-halstumörer ska enligt senaste nationella vårdprogrammet genomföra en sentinel 
node-biopsi förutsatt att tumören är av mer allvarligare karaktär. Här har ÖNH på SU under 
våren 2015 påbörjat denna operation som länge bara funnits i Lund. 
Dessutom skall dessa patienter följas på ÖNH på länssjukhusen och SU, jämfört med 
tidigare uppföljning på hudklinikerna. Vilket leder till att mer resurser för detta kommer att 
krävas. 
 
Ledtider 
Det råder stora skillnader i ledtid mellan sjukhusområdena, beroende på till stor del 
organisering, där SkaS hunnit längst med att minska sina ledtider pga. ändrad organisation. 
Det är inga nya moment som ska göras utan egentligen bara att förloppet ska gå snabbare. 
Extra viktigt för att klara SVFs mål blir att tillsätta koordinatorstjänsterna tidigt i förloppet. 
Detta är huvudsakligen ett logistikproblem, och varje enhet och lokal processägare har sedan 
våren 2015 fått i uppdrag att arbeta med sin logistik.  


