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Melanom i 
Danmark

Ca 2800 tilfælde årligt og 1100 in situ melanomer

Stadie v. diagnose 

46% IA 32% IB-IIA 16% IIB, IIC, III  1% IV

Patienter henvises i pakkeforløb af dermatolog 
eller egen læge 

Klinisk undersøgelse af hud og lymfeknuder

Diagnosen stilles ved excision af hele tumor 



Diagnostik = Klinisk og histologisk 
undersøgelse af primær tumor

Karakteristik af det histologiske 
vækstmønster og morfologi (tumor type)

Histologisk tumortykkelse 
+/- ulceration

Andre histopatologiske prognostika
• Mitoser i dermis (<> 1/mm2)

• Mikrosatelitter

• Regression

• Karinvasion, perineural vækst mv.

• Frie rande

Patologerne indberetter manuelt til DMD 

– opstarter patienten



Definitiv behandling

• RE-excision i 1 eller 2 cm til fascien

• Sentinel node biopsi T1b og derover - GA

• Forudgåes af lymfeskintigrafi, der demonstrerer opladning 

• Posi?v SN → adjuverende immunterapi





Dansk Melanom Database

• Patologer, plastikkirurger og 
dermatologer + nogle onkologer 
indberetter

• Alt er manuelt 



Database historik

Årstal Indikatorer Ny Udgået Dataman. Epidem. Kontakt

2013 9 JB EIH TS

2014 10 1 CA/KSS EIH SMK

2015 10 KSS TIK SMK

2016 12 2 MSJ EHI SMK

2017 13 1 MSJ EHI SMK

2018 11 2 (CLND) PBH PSL LD

2019 10 1 2 (pat) PBH MSJ/HBH LD

2020 6 2 4 (PET-CT) NM HBH LD

Onkologisk 

forskningsdatabase



Audit

Nødvendigt redskab til optimering og overvågning af 
kvalitet

Foregår bedst i ”venligt og trygt miljø”

DMG: stor respekt for hinandens faglighed og vilkår

Lille gruppe aktører, som generelt kender hinanden 
godt



Årlig audit

• Outliers søges forklaret

• Der trækkes cpr.nr. til gennemgang af 
patienter, hvorved vi i reglen har 
identificeret forklaring. Oftest fejl i 
”nævner”. Udsving i case-mix kan ofte 
forklare manglende målopfyldelse

• RKKP-temaet har ”gennemtrævlet” 
aktuelle indikatorer og vi er enige om 
beregningerne

• Høj og ensartet målopfyldelse

• Bevågenhed øger målopfyldelsen







Fokus på 
indberetning 
fra private 
klinikker og 
speciallæger 
(2019)

Speciallæger i primærsektoren som varetager 
definitiv behandling af melanom (primært in 
situ melanom)

Sekretariatet kontakter de relevante klinikker 
og indhenter oplysninger telefonisk, og 
klinikkerne er blevet opmærksom på krav om 
indrapportering

Yderligere forbedring i 2020





Lille stigning i overlevelse….?



Visioner mere audit

Mere klinisk kvalitet 

recidiv

komplikationer

opfølgning

Mere klinisk kvalitet 

recidiv

komplikationer

opfølgning

Automatisk dataoverførsel

1. Patologi-data  

2. LPR

Automatisk dataoverførsel

1. Patologi-data  

2. LPR


