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 1. SAMMANFATTNING 

Majoriteten av melanompatienternas första kontakt och bedömning inom sjukvården 

sker i primärvården. Denna patient-läkarkontakt har uppmärksammats som en viktig 

faktor för att förbättra tidig upptäckt av malignt hudmelanom, i denna rapport kallat 

melanom. Tidig diagnostik och borttagande av melanom är fortfarande avgörande för 

överlevnaden. Ledtiden för diagnos och operation av melanompatienter kan kortas med 

hjälp av teledermatoskopi där melanomspecialisten, utan att träffa patienten, kan 

bedöma misstänkta förändringar via konsultation på distans.  

 

Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland (RCC) initierade ett projekt med 

Hudkliniken Karolinska tillsammans med ett flertal vårdcentraler i Stockholmsregionen 

för att pröva och utvärdera ett nytt arbetssätt med stöd av teledermatoskopi. Projektet 

har starkt bidragit till att målen i den regionala cancerplanen uppnås. Ledtiderna från 

misstanke om melanom till operation har kortats och överstiger inte 2 veckor, vilket 

bekräftar att start av standardiserat vårdförlopp för hudmelanom (SVF) inom 

primärvården bör ske med stöd av hudspecialist via teledermatoskopi. 

 

2. BAKGRUND 

Hudmelanom är den mest aggressiva formen av hudcancer och en av de snabbast 

ökande cancerformerna i Sverige. (Ref.1.) Trots intensiva satsningar på råd avseende 

solvanor, solskydd och egenkontroller av huden bedömer man i Cancerfondens senaste 

rapport att förekomsten av melanom i Sverige kommer att fortsätta öka en lång tid 

framöver. (Ref.12.) Andelen tjocka melanom ökar också, vilket är särskilt allvarligt då 

dessa har sämre prognos och högre dödlighet.  

 

I tre fall av fyra upptäcker patienten själv eller en närstående melanomet och i övriga 

fall sker det vid läkarbesök inom primärvården som ett bifynd vid undersökning för 

annan åkomma. Hälften av alla diagnostiska excisioner utförs av primärvårdsläkare. 

(Ref.2.) 
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Rapporten Väntetider i cancervården (2015) från Socialstyrelsen har påvisat stora regionala 

skillnader i Sverige, vilka beror på varierande tillgång på organspecialister, geografiska avstånd, 

bristande prioriteringar och ibland oklara och dåligt fungerande vårdkedjor. Ett närmare 

samarbete mellan olika specialiteter behövs för goda vårdkedjor - detta gäller även patienter med 

hudcancer, i synnerhet melanom. (Ref.11.) 

 

I SBU rapporten Tidig upptäckt av symptomgivande cancer (2013) fann man stöd i litteraturen för att 

tiden till diagnos av allvarlig hudcancer förkortas genom att bifoga ett eller flera fotografier på 

misstänkta hudförändringar via teledermatoskopi. (Ref.3.) 

 

Såväl tidig upptäckt som snabb diagnostik är avgörande för överlevnaden i melanom. 

Det krävs flera års klinisk erfarenhet för en säker bedömning av pigmenterade 

hudförändringar och för att skilja ut tidiga melanom från godartade förändringar. En 

säkrare klinisk bedömning kan göras med hjälp av teledermatoskopi enligt ovan där en 

hudspecialist bedömer tumörerna på distans.  

 

Telemedicinskt samarbete mellan primärvårdsspecialisten, hudläkaren, kirurgen och patologen 

ger med andra ord effektivare vårdkedja vid melanom.  

 

3. PROJEKTBESKRIVNING 

För att uppnå högsta möjliga kvalitet på bedömning via teledermatoskopi, både utifrån ett 

patient- och handläggningsperspektiv, är det viktigt att det nya arbetssättet optimeras med 

tydliga rutiner och strukturerad utbildning på samtliga nivåer. RCC initierade därför ett projekt 

som sedan 2015 drivits tillsammans med ett flertal vårdcentraler, processledaren för hudcancer i 

regionen och Hudkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.  

 Hur har arbetssättet med dermatoskopisk bedömning 1.1.
på distans skett?  

Primärvårdsspecialisten fotograferar den misstänkta förändringen med en mobilkamera genom 

ett mobilanpassat dermatoskop. Därefter har bilderna laddats via en mobilapplikation till en 

databas. Melanomspecialisterna har därefter tagit del av bakgrundsinformationen, granskat 

bilderna och två bedömare i samråd har skrivit ett utlåtande. Primärvårdsspecialisten har fått 

rekommendation om handläggning av fallet och informerat patienten inom loppet av 7 dagar. 

Vid misstanke om melanom har patienten om möjligt opererats på vårdcentralen, eller 

remitterats för detta så nära inpå den första undersökningen som möjligt. Om ingen misstanke 

förelegat så har patienten fått besked om detta samt råd om självkontroll och solskydd.  
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4. SYFTE & MÅL 

Projektet har syftat till att öka tillgängligheten i vården och att verka för vård på lika 
villkor genom att specialistvårdskompetens överförs digitalt till primärvården där 
patienten först söker för pigmenterade hudförändringar. Målsättningen är att resultatet 
från utvärderingen av teledermatoskopiprojektet skall användas för att utforma bättre 
förutsättningar för olika vårdverksamheters interna och externa arbetsprocesser. Denna 
kunskap kan dessutom ligga till grund för successiv implementering av teledermatoskopi 
inom primärvården vilket idag rekommenderas vid SVF melanom.  
 
I projektet har det även ingått att undersöka hur en implementering skulle kunna 
genomföras om utfallet av det nya arbetssättet visar på vinster för den enskilde patienten 
och för vårdprocessen som helhet. Dialog har bl.a. förts med ansvariga på central 
upphandling inom Stockholms Läns Landsting (SLL). Erfarenheter från liknande 
projekt i landet har också inhämtats. (Ref. 4 och 5.) 
 
I förarbetet till projektet har metoden och arbetssättet anpassats för att uppfylla 
tekniska, juridiska och regulatoriska krav för att på ett säkert sätt hantera personnummer 
och journalföring, regelverket i krypterad datafilsöverföring, förstärkt inloggning och 
CE-märkning. Tillsammans med experter på IT-säkerhet och jurister från SLL och 
Karolinska Universitetssjukhuset har en teknisk kravspecifikation tagits fram och 
implementerats. Kravspecifikation presenteras i bilaga Kravspecifikation. 
 

5. PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 

Det nya arbetssättet i kombination med teledermatoskopi har under 2 års tid prövats på 10 

vårdcentraler i Stockholmsregionen. Patienter som sökt för misstänkt melanom har fått en 

undersökning av en melanomspecialist redan vid första besöket, tack vare den nya tekniken 

teledermatoskopi.  

 

Vid introduktionen av arbetssättet på vårdcentralerna, har primärvårdsläkaren fått den 

grundläggande utbildning som krävs för användandet av det nya arbetssättet.  
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Granskare på hudkliniken har utbildats i tolkning av bilder samt hur utsvar till 

primärvårdsläkaren ska struktureras och skrivas. Granskning och svarsutlåtande har skett i 

samråd mellan två specialister. 

 

Utvärdering av arbetssättet har skett kontinuerligt vid enskilda kontakter och projektmöten med 

deltagande vårdcentraler och hudkliniken. (Bilaga 1)  

 

Under projekttiden har primärvårdsläkarna haft möjlighet att, vid behov, ställa frågor och direkt 

få hjälp/support rörande det nya arbetssättet.  
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6. TIDSPLAN 
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7. ORGANISATION  
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8. METOD 

 Deltagare 1.2.
I projektet har 10 vårdcentraler, i samarbete med Hudkliniken Karolinska, prövat och 

utvärderat det nya arbetssättet med teledermatoskopi mellan primärvårdsläkare och 

hudspecialist. 

 Dermatoskopi 1.3.

Dermatoskopi möjliggör undersökning av strukturer en liten bit ned under hudens 

yttre lager vilket gör att man kan uppfatta diagnostiska kännetecken hos pigmenterade 

hudförändringar, som inte ses med blotta ögat. 

 

Vid bedömning av pigmentlesioner, utan hjälpmedel, har man påvisat en träffsäkerhet 

för melanom på drygt 60 %. Med dermatoskopi förbättras diagnostiken avsevärt för en 

tränad användare. (Ref.7.) Bedömning av dermatoskopibilder i samråd mellan flera 

undersökare har större träffsäkerhet än för en enskild. (Ref.10.) 

 Dermatoskopi på distans  1.4.

Teledermatoskopiskt stöd förbättrar både sensitiviteten och specificiteten i primärvården 

men kan inte förväntas vara bättre än en klinisk undersökning med dermatoskopi av 

tränad specialist på en mottagning (face to face). Det är därför mycket viktigt att 

allmänläkaren på vårdcentralen lyssnar på patientens berättelse om hur en pigmenterad 

hudförändring har förändrats och bifogar denna berättelse tillsammans med de digitala 

bilderna. (Ref.8.) Primärvårdsläkaren ska, förutom den hudförändring patienten själv 

misstänker vara hudcancer, även undersöka den övriga huden. Som ett led i 

undersökningen för tidig diagnostik av melanom, rekommenderas i det nationella 

vårdprogrammet för malignt melanom en komplett undersökning av hela huden. 

Bakgrunden är att studier har visat att 30 % av de melanom som diagnostiseras 

påträffats på en annan del av huden än den lesion patienten söker för. 

 

Avgränsningar 
 

Specialistvårdskonsultation genom dermatoskopisk undersökning på distans är särskilt 

värdefullt vid pigmenterade lesioner där det finns misstanke om melanom. Vid andra 

typer av hudcancer såsom basalcellscancer och skivepitelcancer ställs i regel diagnosen 

via andra kliniska undersökningsfynd än dermatoskopi, många gånger krävs ett 

vävnadsprov (biopsi) för mikroskopisk undersökning. Projektet har därför avgränsats 

till de fall där hudförändringen inger misstanke om melanom. 
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 Utbildning av primärvårdsläkare i teledermatoskopi 1.5.

Utbildning av läkare vid vårdcentralerna genomfördes både före och under projekttiden. 

Det är av stor vikt att primärvårdsläkaren tränas i rutinen att undersöka hela huden, 

utöver den pigmentförändring som patienten själv sökt för (se ovan). Undersökning sker 

under god belysning med patienten liggande på en brits och avklädd till underkläderna. 

Primärvårdsläkaren utbildas initialt under ½-1 dag, därefter sker ett kontinuerligt lärande 

via de patientfall som primärvårdsläkaren skickar för bedömning på distans.  

 Tidsaspekter, utrustning och ansvarsfördelning 1.6.

Undersökning av patienten inklusive teledermatoskopiremiss via vårdcentralen har 

beräknats ta totalt 20-30 minuter. Teledermatoskop och iPhone har tillhandahållits via 

projektmedel från RCC. De teledermatologiska remisserna har skickats till Hudklinik 

Karolinska och svar till inremitterande har skett inom högst 3 dagar, i regel har svar 

erhållits redan efter 1-2 dygn. Den inremitterande primärvårdsläkaren har ansvarat för 

att patienten informeras, följs upp och vid behov opereras via vårdcentralen. 

Hudspecialisten har ansvarat för de patienter som remitterats för operation och/eller 

face- to-face konsultation på hudkliniken. 

 Utbildning av specialister i teledermatoskopisk 1.7.

granskning 

Under projektet har nya granskare introducerats och vidareutbildats via workshops i 

digital dermatoskopisk diagnostik. Nya granskare har deltagit i tolkningsteamens 

konsensusbedömning och utvärdering av dermatoskopifall.  

 Strategier för granskning  1.8.

Användning av dermatoskopi ger en tydlig förbättring av melanomdiagnostiken. 

Samtidigt har alla morfologiska metoder för att utskilja maligna från benigna 

pigmenterade lesioner vissa begränsningar. Detta gäller vid klinisk makroskopisk 

undersökning såväl som vid undersökning med dermatoskopi. Ibland saknas de särdrag 

för melanom som kan utnyttjas vid den morfologiska bedömningen, inte minst vid små 

eller nodulära melanom, sparsamt pigmenterade/opigmenterade melanom och 

melanom i tidig utveckling. 

 

Anamnestiska uppgifter om förändring över tid - change - kan ibland vara en viktigare ledtråd, än 

de morfologiska undersökningsfynden, för att misstänka melanom. Exempel på förändring över 

tid är: nytillkommen lesion, lesionen har tillvuxit, blivit upphöjd, förändrat färg/form, utvecklat 

rodnad eller sår, uppvisat symptom på ihållande eller återkommande klåda, irritation eller annan 
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förnimmelse. Vid sådana anamnestiska uppgifter bör biopsi eller excision utföras om inte 

undersökningen visar en tveklöst benign morfologi (t.ex. seborroisk keratos). (Ref.13.) 

 

Därför bör stor hänsyn tas till anamnestiska uppgifter om förändring och symptom vid 

dermatoskopi och teledermatoskopi. 

 Svarsutlåtandet vid teledermatoskopi 1.9.

Andra diagnostiska specialiteter såsom patologi och radiologi har en mycket lång tradition att 

utge svarsutlåtanden. Dessa specialiteter har också utvecklat riktlinjer för sådana utlåtanden. Det 

har ännu inte utvecklats en motsvarighet för utlåtanden vid dermatoskopi. Ofta undersöks 

patienten med dermatoskopi på en läkarmottagning och undersökningsfynden kan utgöra grund 

för misstanke om melanom, men i regel formuleras inte något egentligt utlåtande om 

undersökningsfynden. 

 

För att både kunna tolka undersökningsfynden på ett systematiskt sätt och dessutom avge ett 

begripligt utlåtande behövs ett enhetligt språk för de morfologiska fynden i dermatoskopibilden. 

Ett stringent och gemensamt system för tolkning är nödvändigt, likaså ett språk och en 

gemensam struktur för svarsutlåtanden. Tolkningen bör dessutom ske i konsensus mellan minst 

två granskare då det i studier har visat att denna strategi ökar den diagnostiska 

träffsäkerheten.(REF10.) 

 Teledermatoskopiska bedömningar och 1.10.

svarsutlåtanden i samråd mellan fler än en specialist. 

Tolkningen bör dessutom ske i konsensus mellan minst två granskare då det i studier 

har visat att denna strategi ökar den diagnostiska träffsäkerheten. 

I projektet utgavs det slutgiltiga svarutlåtandet till primärvården alltid av två specialister 

i samråd. Detta för att minska den potentiella risken för feltolkning av tvetydiga 

lesioner. Detta gick att arrangera utan betydande fördröjning, genom att låta fallen gå 

ut till två granskare samtidigt och en funktion i databasen för interna delgivande av 

preliminära utlåtanden mellan granskarna. 

 

Svarsutlåtandet bör innehålla: 

1. Strukturerad morfologisk beskrivning samt eventuella kommentarer avseende anamnes 

och symptom. 

2. Diagnosförslag inklusive tänkbara differentialdiagnoser. 

3. Rekommendation avseende fortsatt handläggning (excision eller biopsi på/via 

vårdcentralen, kontrollundersökning med sekventiell digital dermatoskopi, remiss till 

hudspecialist eller avskrivning med egenkontroll). 

4. Angivande av vilka läkare som ansvarat för granskningen. 
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9. RESULTAT 

Projektet har starkt bidragit till att målen i den regionala cancerplanen uppnås. Ledtid 

från första bedömning till operation har i Stockholmsregionen generell rapporterats 

vara inom 1-2 veckor i c:a 60% av fallen och mer än 3 veckor i 30%. På specialiserade 

enheter med fokus på melanomprocessen har kortare tider varit möjliga. Ungefär 

samma siffror ses över hela Sverige. Med hjälp av teledermatoskopi minskas ledtiderna 

från misstanke om melanom till operation, oavsett var patienten först söker, och 

överstiger inte 2 veckor. 

 

Det beskrivna arbetssättet har lett till en ökad diagnostisk säkerhet genom teledermatoskopi, 

befrämjat samarbetet mellan vårdens olika aktörer, höjt kunskapsnivån samt givit en snabbare 

och mer korrekt handläggning av melanom. 

Med det nya arbetssättet kan de fall där det finns misstanke om melanom snabbt bli rätt 

omhändertagna och fallen utan misstanke blir färdigutredda och avslutas redan i primärvården. 

På så sätt behöver de inte remitteras till hudklinik.  

 

Under projekttiden har teledermatoskopi redan fått genomslag i de flesta regioner i Sverige samt 

vid SVF och Nationella vårdprogrammet för melanom som ligger till grund för 

rekommendationerna om hur melanom säkrast diagnosticeras. 

 

Primärvårdsläkarna beskriver att andelen excisioner av osäkra pigmentförändringar har minskats 

med hjälp av konsultation via specialistläkare.  

 

De primärvårdsläkare som deltagit i projektet har med ökande erfarenhet och träning blivit 

alltmer tillfrågade om pigmentfläckar av övriga kollegor på vårdcentralen. På så vis har de 

fungerat som ”lokala konsulter” och sorterat fram de lesioner som bäst har behövt 

teledermatoskopisk undersökning, vilket ytterligare har minskat behovet av remiss till hudläkare 

för dessa vårdcentraler. 

 

Patienterna på vårdcentralerna är nöjda med arbetssättet via teledermatoskopi. De 

upplever en ökad trygghet och beskriver en känsla av att ha blivit väl undersökta.   

 

10. ERFARENHETER 

Projektet har dragit många erfarenheter genom de utvärderingar som gjorts vid 

återkoppling från deltagande vårdcentraler samt Hudkliniken på Karolinska Sjukhuset 

Solna. Dessa erfarenheter kommer att ställas samman i en checklista med en åtföljande 

rekommendation som syftar till att ligga som grund för implementering av det nya 

arbetssättet.  
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11. KONKLUSION 

 Teledermatoskopi tidigarelägger korrekt diagnostik av melanom, förkortar 

ledtiden till operation, ger en ökad trygghet hos patienten samt höjer kunskapen 

inom primärvård och specialistvård. Andelen “onödiga” operationer minskar.  

 

 Vi rekommenderar arbetssättet med dubbelgranskning av dermatoskopibilder 

med ett svarsutlåtande i konsensus mellan flera specialister, då erfarenheterna av 

detta har varit goda, granskarna uppfattar det som säkrare och ger dessutom ett 

utbildningsvärde. Det finns publikationer som styrker att 

dermatoskopibedömning blir säkrare genom konsensusbedömning och ett 

liknande arbetssätt utnyttjas ofta inom röntgenologi och patologi. 

 

 Implementering av teledermatoskopi kräver ett kontrollerat, successivt införande 

med kontinuerliga utbildningsinsatser för att säkerställa korrekt kunskapssnivå 

inom primärvård och specialistvård. 

 

 För ett kontrollerat införande av teledermatoskopi inom SLL rekommenderas 

att implementering i första steget sker på akademiska vårdcentraler och 

sjukhuskliniker (Karolinska sjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus). 

 

 Kunskapsöverföring av de erfarenheter som framkommit under projekttiden 

skall ske till övriga sjukhuskliniker inom SLL samt till primärvårdsenheter inom 

SLSO. 

 

 Implementering av teledermatoskopi skall ske enligt direktiven för SVF. 

 

 Implementering av teledermatoskopi bör utgå från RCC i nära samarbete med 

en Styrgrupp som representerar professionen och de involverade enheterna 

(nationell samordnare för SVF, tumöransvariga läkare på sjukhusens hudkliniker, 

verksamhetsansvariga på akademiska vårdcentraler, m.fl.). RCC är 

sammankallande till avstämningsmöten med styrgruppen. 

 

 Regler för och behov av upphandling är fortfarande inte helt klarlagt men under 

utredning av SLL. Den rekommendation/checklista som tagits fram från projektet är ej 

kopplad till ett specifikt system.  

 

 Tillsammans med experter på IT-säkerhet och jurister från SLL och Karolinska 

Universitetssjukhuset har en teknisk kravspecifikation tagits fram för IT-
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lösningen som sedan implementerats i projektet. Kravspecifikation presenteras i 

bilaga Kravspecikation. 

 

 Syftet med projektet har också varit att finna och utforma ersättningsmodeller 

för remitterande primärvårdsenhet respektive den granskande 

specialistsjukvårdsenheten. Detta arbete kommer att fortsätta i 

implementeringsfasen. 

 

 I den nya reviderade versionen av ”Nationella vårdprogrammet för melanom” 

rekommenderas att alla misstänkta hudförändringar bör undersökas med dermatoskopi. 

Inom primärvården bör detta ske med stöd av teledermatoskopi. I primärvården skall 

således start av Standardiserat vårdförlopp för hudmelanom (SVF) så långt det är 

möjligt grundas på medbedömning av en hudspecialist via teledermatoskopi. 
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Figur 1. Fotografering med dermatoskop kopplat till en smart telefon vid teledermatoskopi. 
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Figur 2. Deltagande vårdcentraler. 

 

 

Figur 3. Antal teledermatoskopiska konsultationer över tid. 

 

 

 

 

 

 

 



  

19 

13. DOKUMENT & BILAGOR 

Bilaga Kravspecifikation. 

 

Kravspecifikation för  teledermatoskopiskt  system  Stockholm – Gotland  Regionen 
 
Som en del av cancerplanen föreslår RCC att en förenklad vårdkedja från primär- till 
specialistvård utvecklas inom regionen. I det ingår ett projekt, som ska följas av implementering 
av teledermatoskopi där ett nätverk av hudspecialister via digital bildöverföring primärbedömer 
tumörerna och ger konsultationer och råd till primärvården.  
 
Kravet på ett sådant system är att det direkt skall kunna implementeras i sjukvården - systemet 
måste därför uppfylla följande specifikationer: 
 
 
Strukturella krav 
Införandet av teledermatologi skall utformas på ett sett som stöder vårdprocessen för 
hudcancerpatienter i regionen. Hudspecialister på sjukhus och i öppenvård inom regionen 
engageras för att stärka och tydliggöra det lokala vårdflödet från primärvård till specialist.  
 
Systemet skall kunna kopplas upp i ett nätverk av noder mellan remitterande, bedömare och 
sekundära bedömare (dubbelgranskning). Nätverket av kontakter skall kunna skräddarsys för och 
lätt anpassas till den regionala sjukvårdsstrukturen. T.ex. skall primärvård - lokal 
specialistmottagning - extern konsult kunna kopplas ihop enligt regionala önskemål. Delning av 
granskningskapacitet mellan olika sjukvårdsenheter skall vara möjlig. 
 
På sikt bör systemet kunna kopplas upp i både nationella och internationella expertnätverk. 
 
Tekniska, juridiska och regulatoriska krav 
Hantera personnummer och journalföring 
Uppfylla regelverket i Patientdatalagen – kravet på samtycke 
Säkerhetskrav - krypterad överföring av datafiler, förstärkt inloggning/två faktor autentisering 
(SITHS kort). Automatisk radering av all information i mobil/kamera efter sändning av datafiler. 
CE-märkning enligt Läkemedelsverkets krav på medicinteknisk produkt  
Leverantören skall ha ett organiserat kvalitetsarbete och system för avvikelsehantering 
Databasen skall för att möjliggöra uppföljande kvalitetskontroll tekniskt sett kunna samköras med 
cancerregistrets databaser eller motsvarande. 
 
Interface krav 
För att möjliggöra bästa bedömning krävs utrymme för översiktsbild, närbild och 2 
dermatoskopibilder (4 bilder). Två dermatoskopibilder krävs t.ex. vid större lesioner eller vid 
användning av både polariserat och opolariserat dermatoskop. 
 
Anamnesgenerator krav 
För att möjliggöra bästa insamling av information för bedömningen skall systemet alltid efterfråga 
de viktigaste anamnestiska uppgifterna. 
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Regionala cancercentrum – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 

 

 


