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UTVECKLINGSPLAN FÖR HUDMELANOM I NORRA REGIONEN  

 

 

BAKGRUND 

 

Malignt melanom är den cancerform som ökar snabbast av alla cancerformer och den 

ökningen motsvarar mer än 5 % årligen. Under perioden 2009-2013 har antalet melanom ökat 

till mer än 3000 fall/år vilket är mer än en fördubbling jämfört med mitten av 90-talet. 

Dödligheten i melanom har dock inte ökat i samma takt men 2012 dog 528 patienter i 

melanomsjukdomen vilket är det högsta antalet någonsin. 

 

Incidens i regionen 

Det finns skillnader i incidens mellan regionerna vilka dels förklaras av latitud, men som även 

kan avspegla socioekonomiska förhållanden, rese och solvanor och tillgänglighet till tidig 

diagnostik. Incidensen är lägst i Norra regionen, för män 2012 19,1 invasiva melanom/100000 

invånare (riket 36,2), för kvinnor 18 melanom/100000 invånare (riket 31,9).  

228 nya melanom anmäldes i Norra Regionen under 2014. 

 

Kvinnor får sin diagnos ca 4-5 år tidigare än män vilket delvis kan bero på att de är mera upp-

märksamma och söker vård tidigare, men det kan också finnas biologiska skillnader. Median-

åldern har ökat för både män och kvinnor. Eftersom 2/3 av patienterna är äldre än 60 år kan 

vara motiverad att ha riktade insatser för att hitta dessa patienter tidigt. Vad gäller åldern finns 

inga stora skillnader mellan regioner och län, men man kan se att fler yngre får diagnosen 

malignt melanom i Stockholmsregionen och fler äldre får diagnosen i Norra regionen.  

 

Överlevnad 

Överlevnaden skiljer sig mellan regioner, där region Stockholm och Gotland har en signifi-

kant bättre melanomöverlevnad än de övriga regionerna. Skillnaden försvinner dock om man 

justerar för kön, ålder, tumörlokalisation, histogenetisk typ, storstad/landsbygd, Clarknivå och 

diagnosår. Tolkningen av detta är att behandlingsresultaten är likartade i landet men att 

patienter från Stockholm, Kalmar, Dalarna osv. söker sjukvård tidigare och har därmed 

tunnare melanom med bättre prognos. Inom Norra regionen är det stor spridning mellan länen 

avseende 5-års överlevnad vilket troligen har liknande orsaker. Här ligger dock både Norr- 

och Västerbotten över genomsnittet.  

 

Tumörtjocklek ≤ 1mm 

Kvalitetsindikatorn melanom tunnare än 1mm avspeglar tidig diagnostik och bättre över-

levnad. Stora regionala skillnader kan ses. I Stockholm/ Gotland är ca 60 % av melanomen 

tunna jämfört med Norra regionen som har den lägsta andelen tunna melanom (47 %) under 

åren 2009-2012. I Västerbottens län var andelen tunna melanom 44,7% 2012 och 52,2% 2013. 

Detta indikerar att melanom i Norra regionen upptäcks i ett senare skede men också att det har 

skett en förbättring. Dessa siffror avspeglar även medvetenheten om melanom bland 

befolkningen, benägenhet att söka vård, tillgänglighet till vård och dermatologer. Totalantalet 

tjocka melanom (>4mm) ökar i alla andra regioner utom i Norra regionen vilket är glädjande. 

Kvinnor har högre andel tunna melanom än män, men skillnaden har minskat de senaste åren 

och här ses samma trend i alla regioner.  
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ORGANISATION OCH RESULTAT I REGIONEN 

 

VÅRDPROCESSEN 

 Processen startar när patienter söker för en hudförändring eller där sådan upptäcks i 

samband med besök hos vårdgivare av annat skäl, och slutar när patienten är 

färdigbehandlad och färdigkontrollerad efter avslutad behandling 

 Processen omfattar melanom, men även tumörer där melanom misstänks tills dess att 

melanom uteslutits.  

 Vårdprocessen ska tillgodose behov av snabb och säker klinisk diagnostik, kirurgisk- 

och i förekommande fall onkologisk behandling, samt uppföljning med följsamhet till 

det Nationella vårdprogrammet. 

 Tidig diagnos syftar till att finna många botbara tunna (≤ 1.0 mm tjocka) melanom 

 För patienter, med melanomsjukdom i stadium III och IV, som genomgått onkologisk 

behandling (kirurgisk, medicinsk) föreligger ibland behov av rehabiliteringsinriktade 

åtgärder. För en mindre andel av patienterna, de som får melanomsjukdom i stadium 

IV och där onkologisk behandling inte kan fördröja progress, ska vårdprocessen 

dessutom tillgodose behov av palliativ vård. 

 

ORGANISATION 

Det finns ett flertal olika specialiteter involverade i handläggningen av patienter med malignt 

melanom. Organisationen varierar i de olika landstingen. Ofta finns det framtagen en överens-

kommelse på landstingsnivå mellan Primärvård och Specialistsjukvård för att tydliggöra 

ansvarsfördelning. 

Primärvården, Dermatologi, ÖNH, Oftalmologi, Plastikkirurgi, Patologen, Röntgen, Allmän 

kirurgi, Onkologen kan bli inblandade i en eller flera delar av vårdkedjan.  

 

RESULTAT I REGIONEN 

Det svenska Nationella kvalitetsregistret för Hudmelanom har sedan 1990 registrerat 46685 

nya fall av maligna melanom med en täckningsgrad av 98 %. Senaste rapporten avser åren 

2010-2013.  

Följande indikatorer används för att mäta kvaliteten på vårdprocessen för dessa patienter:  

 Andelen tunna (≤ 1.0 mm tjocka) melanom analyseras som en indikator på tidig 

upptäckt melanom. 

 Följande tidpunkter registreras: 

 Första läkarbesök 

 Tidpunkt för primär kirurgi 

 Tidpunkt då patologen satte diagnosen 

 Tidpunkt då patienten meddelades diagnosen 

 Datum för den definitiva kirurgin och ev. Sentinel Node Biopsi. 

Väntetider i behandlingen för melanom redovisas genom ledtider mellan dessa olika 

mätpunkter. Det finns framtagna rimliga målnivåer för ledtiderna (målnivå 80 %)   

 Från första läkarbesök till primärkirurgi 1 vecka 

 Från primärkirurgi till svarsdatum patologi 2 veckor 

 Från svarsdatum patologi till utvidgad kirurgi 3 veckor 

 Från första besök till diagnosbesked 3 veckor 

 

 Hur många av patienterna som erbjudits kontaktsjuksköterska samt om sjukdomen 

diskuterats på multidisciplinär konferens (sedan 2012) 
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     I graferna nedan redovisas hur dessa mål uppnås i Norra Regionen 
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Resultat för ledtider 2011-2013 i Norra Regionen, uttag från Kvalitetsregistret gjort 

2014-11-22 

 

Ledtid 1 (första läkarbesök till primärkirurgi) 

25 % av patienter genomgick primär kirurgi vid första läkarbesöket och behövde inte vänta 

någon dag men tiden kunde variera mellan 0-351 dagar.  

Ledtid 2 (första läkarbesök till diagnosbesked) 

Väntetiden för diagnosbesked i AC för patienter från första läkarbesöket för misstänkt MM 

tills besked under perioden 2011-2013 var 29 dagar (min-max 0-296 dagar)  

Ledtid 3 (från primärkirurgi till diagnosbesked) Från primärkirurgi till diagnosbesked fick 

hälften av patienter vänta i 20 dagar med en variation mellan 0-146 dagar. 

Ledtid 4 (från primärkirurgi till PAD svar)Hälften av de registrerade patienterna fick vänta 

12 dagar från primärkirurgi till PAD-svar till kliniken med en spännvidd mellan 1-150 dagar.  

Ledtid 5: (ankomst för PAD till PAD svar) Under samma period, för hälften av patienter var 

väntetiden från PAD-ankomsten tills svaret till kliniker 9 dagar men några fick vänta längre 

men kunde variera avsevärt. 

Ledtid 6: (PAD svar till utvidgad excision) Stor del av patienter (50 %) fick vänta 36 dagar 

från det att PAD-svaret var skickat till kliniker tills de fick genomgå utvidgad excision men en 

del fick vänta ännu längre. Majoriteten av patienter med tjockare melanom (>1 mm),  fick 

vänta mer än 5 veckor innan de fick genomgå den utvidgade excisionen.   

 

Variationer mellan de 4 olika landstingen: 

Den första ledtiden mellan första läkarbesök och primärkirurgi, är ganska lik i de olika 

landstingen baserat på data från Kvalitetsregistret. Jämtland visar det bästa värdet i regionen 

med 59,5% inom 7 dagar. 

 

Tidsåtgången mellan första läkarbesök och diagnosbesked till patienten, som är den viktigaste 

indikatorn utifrån patientens perspektiv, varierar mycket mellan de 4 landstingen. Tiden från 
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första läkarbesöket och att patienten får besked omfattar provtagningstillfället, en histopato-

logisk analys och den tid det tar att skicka svaret till remitterande läkare, samt tiden fram till 

att besked lämnas till patienten.  I Jämtland ca 70 % av patienterna fick besked om diagnos 

inom 4 veckor efter första läkarbesök. I de övriga landstingen mellan 60-80% av patienterna 

fick vänta längre än 4 veckor för att få besked om diagnos efter första läkarbesök. 

 

Kvalitetsregistret för melanom har vissa brister, bland annat är registreringen  av datum för 

första Läkarbesök dåligt tillförlitlig. Skälet till detta är sannolikt att det är så många olika 

specialiteter inblandade, men oftast flera olika läkarbesök för patienten innan diagnos och 

behandling är klar, och anmälande doktor har inte patientens hela vårdförlopp tillhands när 

anmälan skrivs.  

 

För att kunna förstå bättre varför väntetiderna varierar avsevärt för samma cancer diagnos 

mellan landsting och sjukhus behövs djupare kunskap om de system som patienten möter. En 

viss grad av variation är normalt i alla processer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

Multidisciplinär konferens (MDK)för samtliga eller definierade grupper 

Hur fungerar det idag?  

 

 

Patienter med melanom tjockare än 1 mm diskuteras på den nu välfungerande MDK som hålls 

varje vecka, med deltagare från olika kliniker på NUS och andra län(Västernorrland och 

Jämtland). Från och med 1/11 2014 har man tillsammans med övriga län i Norra regionen 

bestämt att utvidgad excision av ärr samt portvaktskörtelkirurgi (s.k. sekundära kirurgin) ska 

utföras på resp. länssjukhus. Vid dessa sjukhus finns erfarenhet av tekniken från bröstcancer-

kirurgin. Den tertiära kirurgin, alltså axillar-, ileal- och inguinal utrymningar samt annan 

metastaskirurgi utförs fortsatt på kirurgkliniken NUS för Norra regionens melanom patienter.  

 

Förbättringsförslag 

I dagsläget händer det att endast PAD-resultat från SN-biopsier samt den utvidgade 

excisionen finns tillgänglig för granskning inför MDK-konferensen för de patienter med 

avancerade melanom som opererats externt. Detta är en kvalitetsbrist. I samtliga fall bör 

PAD-svaret avseende primärmelanomet kunna eftergranskas tillsammans med PAD-svaren av 

SN-biopsierna och de utvidgade excisionerna. Ett förslag för att garantera detta är att alla 

avancerade melanom, som kommer att bli föremål för centraliserad onkologisk vård, efter-

granskas i Umeå inför- eller i samband med MDK-konferensen. 

 

För att koordinera operationsresurser och underlätta överblicken av kommande fall skulle man 

kunna tänka sig att dermatoskopibilder av högsuspekta pigmentlesioner kort tas upp på mot 

slutet av MDK-konferensen. På detta sätt får alla inblandade vårdgivare en god överblick över 

vad som är på ingång, vilket minskar risken för att diagnos eller handläggning försenas. 

Kontaktsjuksköterska kan då också bevaka PAD och koordinera behovet av sekundärkirurgi, t 

ex via direktkontakt med operationsplanerare. 
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Kontaktsjuksköterska 

Kontaktsjuksköterska (kontaktssk)verkar finnas på samtliga kirurgklinikerna i regionen men 

de arbetar inte heltid med detta och har även uppdrag som kontaktssk för andra cancer-

diagnoser. 

Om de ska erhålla koordinatorfunktionen i samband med införande av Standardiserad vård-

förlopp vore det bra med en kliniköverskridande tjänst, för att utgå från patientens behov. Ett 

förbättringsförslag är att det ska omfatta också primärvården. Det skulle förbättra möjligheten 

att patienternas behov av information och stöd under processen tillfredsställs.  

 

 
Inrapportering i kvalitetsregister, förbättringsförslag för att få nödvändig underlag för 

förbättringsarbete. 
Täckningsgraden för hudmelanomregistret var 2013 93 %. I Norra regionen har vi totalt sett 

en god täckningsgrad (98 %) under perioden 1990-2013. Man kan dock konstatera att 

inrapporteringen har försämrats de senaste åren. 2013 har Norra regionen en täckningsgrad på 

87,1%. Detta kan troligen bero på sämre kommunikation bland dem som är involverade i 

vården av dessa patienter och en stor omsättning på distriktsläkare. Detta är av betydelse då 

primärkirurgin oftast sker ute i primärvården. Vår åsikt är att första kontakten i primärvården 

ska registreras, inte enbart första läkarbesök. Förslagsvis skulle melanomrapportering kunna 

läggas på utbildad administrativ personal. Vid frågor eller oklarheter skulle administratören 

kunna vända sig till diagnostiserande patolog. Detta skulle kunna avhjälpa tidspressen som 

många patologer redan känner inför sin arbetssituation. Det skulle också innebära att 

resurserna i vården utnyttjas på bästa sätt och att rapporteringen förmodligen skulle ske 

snabbare. 

 

 

  



8 

 

KORTSIKTIGA MÅL OCH MÅLNIVÅER 

 

1. Skapa en arbetsgrupp i regionen med representanter från primärvården, dermatologi, 

kirurgi (önh-plastikkirurgi), onkologi, röntgen, patologi, kontaktsjuksköterska och 

patientföreträdare. I Västerbotten finns en väletablerad arbetsgrupp som skapades 

inom ramen av et SKL projekt. En patientrepresentant ingår i denna grupp. 

Processledare planerat studiebesök i varje landsting under augusti-september. 

Regionmöte för melanom äger rum 5-6 november i Umeå. 

 

2. Förbättra inrapportering i Kvalitetsregistret. Förslag att utse en ansvarig person vid 

varje diagnostiserande/behandlande klinik. Skapa ett nätverk för att förbättra 

kommunikationen. Stöd från Kvalitetsregistrets handläggare från RCC Norr skall 

finnas tillgänglig. 95 % av patienter ska vara rapporterade inom 3 månader efter 

diagnos. 

 

3. Sprida erfarenheter från SKL projektet ”Bättre flöde”. I Västerbotten har skapats en 

arbetsgrupp som under 2014-2015 har deltagit i en SKL projekt som kallas ”Bättre 

flöde- Malignt melanom”. Ett team med representanter från dermatologi, primärvård, 

allmän kirurgi, plastikkirurgi, onkologi, röntgen, patologen, kontaktsjuksköterska och 

patientföreträdare med metodstöd från landstingets utvecklingsstab har jobbat för att 

få en gemensam bild av det önskade flödet. Syftet med arbetet har varit att designa ett 

nytt flöde från patientensperspektiv och tydliggöra ansvarsfördelning i varje del av 

kedjan plus tillhörande patientinformation och stödmaterial till sjukvårdspersonal. 

Resultatet kommer att rapporteras i september. Förhoppningsvis kan del av detta 

implementeras i regionen och vara en förberedelse för införandet av standardiserat 

vårdförlopp. 

 

4. Möjliggöra en aktiv deltagande på MDK från hela regionen. Tydliga rutiner som är 

kända av alla ev. anmälande läkare. 

 

5. Förkorta ledtider 

a. Mindre än 4 veckor från första läkarbesök till diagnosbesked till patient 

Målnivå 80 % 

b. 1 vecka från misstanke till primärkirurgi Målnivå 80 % 

c. 3 veckor från svarsdatum PAD till utvidgad kirurgi för melanom tjockare än 1 

mm Målnivå 80 % 

 

6. Tillgång till kontaktsjuksköterska med tydligt definierat uppdrag och koordinerande 

funktion enligt SVF:s  modell. Diagnosrelaterad, förslagsvis kliniköverskridande (t.ex. 

en som omfattar primärvård, dermatologi, kirurgi och en som är anknuten till 

onkologi). 
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Tabell 1. Sammanfattning av målnivåer för Hudmelanom 

 

Mål 

nr 

Mål Nuläge* Mål-

nivå 

Tidpunkt 

för målupp-

fyllelse 

Upp-

följ-

ning 

M 1 Att täckningsgraden i kvalitetsregister 

är högre 

87,1% 95% 2015 Vår 

2016 

M 2 Att andelen patienter med MM > 1mm 

som har erbjudits en kontaktssk ökar 

36% 80% 2016 Vår 

2017 

M 3 Att andelen patienter med MM > 1 mm 

som har diskuterats på MDK ökar 

75% 95% 2015 Vår 

2016 

M 4 Att andelen patienter som väntat mindre 

än 4 veckor från första läkarbesök till 

diagnosbesked ökar * 

50% 80% 2016 (SVF) 2016 

2017 

M 5 Att andelen patienter som opereras 

inom en vecka från första läkarbesök 

ökar* 

54% 80% 2016  2016 

2017 

M 6 Att andelen melanom > 1mm som 

genomgår utvidgad kirurgi inom 3 

veckor efter svarsdatum PAD ökar* 

22% 80% 2016 2016 

2017 

 

*ledtiderna kan variera efter införandet av SVF  

 

 

 

 

 

 

 

 

LÅNGSIKTIGT FÖRBÄTTRINGSARBETE 

 

Vid förebyggande 

 

1. RCC bör verka för sunda solvanor hos befolkningen och för att öka medvetenhet 

kring hudcancer. 

Pågående aktiviteter (i samarbete med Folkhälsoenhet, RCC:s processledare för cancer-

prevention)  

 Föreläsningar till allmänheten ( t.ex. Lärande luncher, Umeå, Strategier för att undvika 

solskador, V. Zazo april 2015) https://vimeo.com/126373082 

 Pressmeddelande/RCC norr hemsida i samband med Euromelanoma vecka 2015. 

 Närvaro vid Stora Nolia , en mässa i Umeå med ca 100000 besökare, info om solvanor, 

hudcancer, mm. Augusti 2015. 

Framtida aktiviteter 

 Plan för samarbete med BVC enligt modellen från RCC Väst  

 Samverkan med kommunen kring skuggiga miljöer 

 Åldersgräns för solariet från 18 år (nationellt initiativ)  

 Info vid resebyråer, flygplats, mm i samband med utlandsresor vintertid. Info om solvanor 

i samband med vaccination inför utlandsresor. 

 

https://vimeo.com/126373082
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När behovet uppstår 

 

2. Tidig diagnostik ( Mål Andelen tunna melanom < 1mm ökar ) 

 

2.1Teledermatoskopi. I Cancerfondens rapport 2012 och vid Nationella Vårdprogrammet för 

malignt melanom 2013 nämns teledermatoskopi som en effektiv metod för att öka tillgång till 

en specialistbedömning. Vid teledermatoskopi skickas kliniska och dermatoskopi bilder från 

en patientens förändring tillsammans med några kliniska uppgifter till en hudläkare för en 

konsultation, bedömning och handläggningsförslag. Under 2014 har metoden införts i hela 

Västerbotten. En första utvärdering pågår. I Västernorrland planeras ett införande. 

Metoden bör standardiseras och utvärderas.  

Förslag: ett kompetenscentrum med representanter från Dermatologi, Primärvården, 

Medicinteknisk, e-hälsa och Universitet borde startas i Norra Regionen. Den skulle verka för 

utbildning och fortbildning inom dermatoskopi för alla ST läkare och specialister i 

dermatologi /primärvård samt vara en plattform att prova nya verktyg (fotografering och 

datainlagring och överföring) och kontinuerligt utvärdera och förbättra processen.  

2.2.Euromelanoma vecka. Att eftersträva deltagande av samtliga hudkliniker i Norra 

Regionen  Att få media uppmärksamhet i samband med detta. 

2.3.Identifiera grupper med högrisk att utveckla hudmelanom 

2.3.1Familjär melanom.  

SweFam grupp är ett nationellt nätverk för arbete med familjär melanom.Undertecknad är 

kontaktperson för Norra Regionen i denna grupp. En manual för handläggning av patienter 

med familjär melanom är framtagen och är på remiss till specialistföreningar. Den skall 

kommuniceras till alla hudkliniker i Regionen genom RCC:s processledare.  

2.3.2Äldre män 

Särskilt riktade insatser för denna grupp har initierats vid t.ex. RCC Sydöst. Överväga om de 

kan tillämpas i Norra Regionen. 

 

3. Kompetensförsörjning 

 

3.1Förstärkning och optimering av patologin för att minska ledtider och öka kvalitet i 

diagnostik 

För närvarande god kontroll över ledtider i Regionen förutom i Västernorrland där långa 

svarstider från Patologen förekommer, det gäller alla diagnoser inte specifik melanom. Dock 

oklart framtidsläge med risk för problem på sikt vad gäller både diagnostisk kvalitet och 

ledtider efter stundande pensionsavgångar.  

Förslag på åtgärder för att säkra kvalitén är fortsatt utveckling av telepatologin för att 

möjliggöra och förenkla kanaler kring dermatopatologiska nätverk över landet. Detta skulle 

underlätta kunskapsöverföringen mellan erfarna och nyblivna dermatopatologer och 

säkerställa god diagnostisk kvalitet. 

Fortsatt arbete kring rekryteringar av specialister inom alla områden av patologin för att 

möjliggöra subspecialisering inom bl.a. dermatopatologi. Man bör här även söka specialister 

från andra europeiska länder och utarbeta rutiner kring mottagande av utländska specialister. 

Möjliggöra för patologer att bli dermatopatologer på motsvarande sätt samt ställa krav på 

dermatologisk kompetens hos allmänpatologer. 

Svenska sällskapet för Dermatologi och venereologi har tagit initiativ vid denna fråga och 

författat ett förslag för att möjliggöra för kliniska dermatologer att enklare bli dermato-

patologer enligt europeisk modell. Förslaget är adresserad till utbildningsrepresentant vid 

Svenska läkaresällskapet. 
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3.2 Arbeta för att säkra kompetens inom melanomprocessen i hela Norra Regionen. 

Lyfter en särskild svår situation som exempel över planeringen som krävs vid 

generationsväxling mm  

Hud och Könsmottagningen på Östersunds sjukhus utgör den enda specialiserade vårdenheten 

inom Dermatologi – Venereologi i Region Jämtland Härjedalen. 

Bemanningen på läkarsidan avseende specialister har varit låg länge, men blir nu kritisk. 

Från 150706 finns endast en specialist, med enstaka års dermatologisk specialistkompetens, 

rekryterad från Litauen september 2014. 

3 ST-läkare finns anställda. I skrivande läge saknas handledare för ST-läkarna från 150706. 

Jämtland har haft de bästa resultat gällande ledtider inom melanom processen, deras 

nuvarande situation kommer sannolikt att påverka negativt handläggning av dessa patienter. 

Behov av Kontaktsjuksköterskor med koordinerande funktion av vårdprocessen skulle avlasta 

läkarna och förbättra för patienten 

 

4. Patientmedverkan 

Inom ramen för den Nationella cancerstrategin ska patientens ställning i cancervården stärkas 

genom att: 

 Ge patienten adekvat information: Varje patient som får diagnos hudmelanom ska ha 

tillgång till en fast kontaktsjuksköterska det att diagnosen ställs. Inom SKL projetktet 

Bättre flöde har vi tillsammans med en designer från Utvecklingstaben tagit fram ett 

förslag på patientinformation i varje steg av processen. 

 Erbjuda valmöjligheter beträffande utredning och behandling samt ge råd och stöd för 

egenvård: Varje patient som får diagnos hudmelanom skall erbjudas en individuell 

vårdplan.  Kontaktsjuksköterskor  i regionen har påbörjat arbete med detta. Ett förslag 

på en individuell vårdplan utarbetats inom samma SKL-projekt. 

 Skapa systematisk återföring av patientupplevelser: Det pågår en studie i samarbete 

mellan RCC Sydöst, RCC Norr och Umeå universitet som ska ge underlag för 

introduktion av patientrapporterade mått i det svenska melanomregistret. Det kommer 

att kombineras två typer av patientrapporterade mått:PROM (Patient Reported 

Outcome Measures) och PREM (Patient Reported Experience Measures) 

             

 Engagera patientrepresentanter i beslut rörande cancervårdens utformning och 

utveckling. Vi har haft förmånen att få ta del av en patientberättelse över hans resa 

genom vården. 

 

  

http://www.cancercentrum.se/sv/uppsalaorebro/vardprocesser/kontaktsjukskoterska/
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Tabell 2. SWOT-analys för Hudmelanom. 

 

Mål Styrkor Svagheter Möjligheter Hot 

RCC bör 

verka för 

sunda sol-

vanor hos 

befolkningen 

och för att 

öka med-

vetenhet 

kring hud-

cancer 

Etablerat samarbete 

med  processledare 

i cancerprevention 

och vägen in  

Bra nätverk 

nationellt  

Etablerat samarbete 

med Folkhälso-

enheten 

Vem äger frågan 

? 

Krav på resurser 

och samverkan 

vid flera 

organismer 

Sunda solvanor 

skulle minska 

antalet fall av 

melanom på 

lång sikt och 

även non-mela-

nom skin cancer 

Ökad kunskap i 

befolkningen 

skulle främja en 

tidig diagnostik 

Dubbla budskap 

i media angå-

ende risker med 

solning vs D-

vitaminbehov 

Ekonomiska 

krafter från 

resebyråer som 

inte vill riskera 

en minskning av 

vinterresor 

Tidig diag-

nostik 

 

 

Teledermatoskopi 

redan infört i VLL, 

planeras i LVN  

Digitalsystem för 

dermatoskopiupp-

följning finns etab-

lerad på Hudklini-

ken NUS som 

handlägger patien-

ter med hög risk att 

utveckla melanom 

från hela regionen. 

Kontaktperson från 

Regionen finns 

inom SweFam 

vilket kan medföra 

en snabb kuns-

kapspridning och 

införande av nya 

riktlinjer 

Brist på 

distriktsläkare, 

svårt att 

implementera 

nya metoder 

Behov av 

utvärdering, 

metodstöd, 

process-

utvecklare 

 

Jämlik vård, 

tillgång till en 

specialistbedöm

ning på lika 

villkor oavsett 

bostadsort. 

Öka andelen 

tunna melanom  

Minska antalet 

excision benigna 

hudtumörer och 

därigenom 

avlasta 

patologen. 

Ekonomi 

Stor arbets-

belastning för 

distriktsläkare  

Satsning på 

utbildning och 

fortbildning 

inom dermato-

skopi för 

dermatologer/ 

primärvården 

skulle behövas 

Brist på specia-

lister inom 

dermatologi  

och hudpato-

logi. 

Svårt med rek-

rytering i Norra 

Regionen. 

Tillgång till 

kontaktssk 

med tydligt 

definierat 

uppdrag och 

koordine-

rande 

funktion  

 

 

Oerhört viktigt för 

patienterna, stor 

efterfrågan. 

Kan rapportera i 

kvalitetsregistret 

samt erhålla  koor-

dinatorfunktion 

vid framtida SVF 

Det finns inte 

kontaktssk på 

samtliga klini-

ker, borde vara 

kliniköverskri-

dande. Svårt att 

få överenskom-

melse mellan 

kliniker. 

Ekonomin styr  

Förbättrat 

patientomhänder

tagande. Kortare 

ledtider. 

Bättre täck-

ningsgrad 

Ekonomi 
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