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Melanom i hud og melanom i slimhinner –
mye vet vi, mye vet vi ikke

Lokale tilbakefall reduseres

Økt overlevelse

Sykehusene

Vi er avhengig av at klinikerne som utreder og behandler 
slimhinnemelanomer rapporterer inn klinisk informasjon til 

Kreftregisteret

Melanom i hud – mye vet vi
Norge er i verdenstoppen på forekomst, og denne har økt kraftig 
de siste årene

I 2020 fikk 2484 pasienter påvist ett eller flere melanomer i hud

Økt oppmerksomhet og tidlig diagnostikk forebygger og gir bedre 
prognoser

Melanom i slimhinner – mye vet vi ikke

Vanskelig å oppdage da de utgår fra pigmentceller inne i kroppen

En sjelden kreftform med en liten pasientgruppe som vi mangler 
kunnskap om

I 2020 fikk 38 pasienter melanom i slimhinner

Resultater fra Nasjonalt kvalitetsregister for melanom

Tilbakefall og overlevelse – melanom i hud

➢ Tre års tilbakefallsfri overlevelse: 56 % på nasjonalt nivå

➢ Høy ti års relativ overlevelse blant pasienter med tynne melanomer (≤ 1 mm): 
103 % blant både menn og kvinner på nasjonalt nivå

➢ Fem års relativ overlevelse blant pasienter med tykke melanomer (>2 mm - > 4 mm): 
77 % blant menn, 80 % blant kvinner

Overlevelse – melanom i slimhinner
- brede konfidensintervaller tyder på usikre tall

Vi trenger mer kunnskap; den 
kliniske dekningsgraden må opp!

Her fjerner den største pasientgruppen sitt 
melanom

Fastlegene ligger under akseptabelt nivå hva 
gjelder fjerning av melanomet med 

patologisk fri margin

Hudlegeressursene må styrkes og 
kunnskapsnivået om melanomer må bedres 

for å øke graden av korrekt utført primær 
eksisjon, og for å oppdage melanomer 

raskere

Variasjoner mellom hvilke sykehus som har 
tilstrekkelig margin ved utvidet eksisjon

Viktig å følge retningslinjene for hvor mye 
vev som skal fjernes ved utvidet eksisjon

Fastlegene og de private 
klinikkene

Sykehusene


