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Patienten jag har framför mig är 68 år 
gammal. Hon har opererats för ett 
PADverifierat högaggressivt basaliom i 

laterala delen av vänster ögonbryn tre gånger 
tidigare på en annan klinik med sedvanlig exci
sion. Den första operationen gjordes 2009. Pa
tologen svarade då att det var radikalt exciderat 
men ett år senare började nya sår uppstå i ärret. 
Två nya operationer gjordes på recidivet 2010 
utan att uppnå radikalitet. Efter att ha kämpat 
med detta i två år med bedömningsbesök, ope
rationer, besök för suturtagning och kontrol
ler hade både kirurgen och patienten tröttnat. 
Man valde det som då kändes enklast för de 
båda. Man valde att vänta och se.

Fem år senare sitter hon nu på britsen fram
för mig med ett åtminstone 3,5 x 2,5 cm stort 
sklerotiskt och delvis ulcererat plaque som 
sträcker sig från mitten av ögonbrynet till 
tinningen strax ovan laterala ögonvrån. Ärren 
från de tidigare operationerna går knappt att 
skönja längre. Jag förklarar för henne att det 
bästa alternativet i hennes fall är Mohs kirur
gi. Vi kan garantera radikalitet och spara så 
mycket frisk hud som möjligt före rekonstruk
tionen. Ett ärr blir det förstås hur man än gör. 
Hon gråter. Är det på grund av rädsla för att 
hon behöver genomgå ännu en operation? Är 
det av lättnad för att hon äntligen skall botas? 
Eller är det frustrationen över att inte ha in
formerats av sin första läkare om att denna 
möjlighet fanns? Jag försöker trösta henne och 
förklarar att vi får titta framåt och tänka po
sitivt. Nu skall hon äntligen bli av med detta 
elände. Inombords gråter jag dock. Varför er
bjöds hon inte Mohs kirurgi för sex år sedan? 
Varför remitterades hon inte när hon fick sitt 
första recidiv? Varför gav kirurgen bara upp ef
ter tre misslyckade försök?

To Mohs, or not to Mohs
Så här ser situationen dessvärre ut i Sverige 

för en stor andel av de patienter som drabbas 
av svårbehandlade högaggressiva och/eller re
cidiverande basaliom i högriskområden. Be
handlingen som dessa patienter är berättigade 
till och som vi vet har den lägsta recidivrisken 
[1, 2] får de flesta helt enkelt inte i första hand. 
Visst kan Mohs kirurgi användas för att rädda 
patienten när andra kirurger har misslyckats, 
men vi borde satsa mer på att använda metoden 
för att förhindra dessa misslyckanden. Jag säger 
som min vän Peter Nordin alltid har sagt: ”The 
first treatment should be the last treatment”.

Tillgång och efterfrågan
Det stora problemet ligger förstås i den bristfäl
liga tillgängligheten av metoden. På Sahlgrenska 
gör vi idag cirka 90 Mohsoperationer per år, i 
Lund behandlas cirka 40 fall per år och på Ka
rolinska opereras cirka 25 patienter per år. Sam
manlagt är det alltså bara 165 patienter per år 
som får den behandling som i alla nationella och 
internationella riktlinjer betraktas som första
handsvalet vid aggressiva och/eller recidiverande 
basaliom i ansiktets s k ”Hzon”. Men hur många 
patienter behöver Mohs kirurgi i Sverige egent
ligen? Om man vänder sig till Socialstyrelsens 
register på PADverifierade basaliom så diagnos
tiserades över 2 000 högaggressiva basaliom år 
2013 hos den svenska befolkningen (cirka 5% av 
alla 45 590 PADverifierade basaliom det året). 
[3, 4] Den allra största majoriteten av dessa hög
aggressiva basaliom är förstås belägna i ansiktet. 
Med andra ord, och även om vi är väldigt snälla 
i våra beräkningar, så uppfyller sannolikt åtmins
tone 1 000 patienter primärt indikationen för 
Mohs kirurgi. Är det rimligt att över 80% av pa
tienterna som har rätt till att opereras med Mohs 
kirurgi får nöja sig med en sämre metod?

En annan orsak till problematiken är sanno
likt den bristfälliga kunskap om Mohs kirurgi 
som finns hos våra patienter och övriga kolle
gor som opererar basaliom i ansiktet (främst 
plastikkirurger och öron näsa & halsläkare). I 
våra patientinformationsblad om basaliom till 
exempel står det sällan ett enda ord om tekni
ken. Man vill ju inte lova för mycket… När 
det gäller kunskapen hos våra kirurgiska kol
legor så måste vi också bättra oss. Antalet ak
tiva Mohskirurger i Sverige är ytterst få och vi 
hinner sällan ut till de andra specialiteterna för 
att föreläsa om Mohs kirurgi. Det är också få 
kliniker som har multidisciplinära terapikon
ferenser där patienter med högaggressiva ba
saliom diskuteras och där man har ett perfekt 
forum för att föreslå möjligheten av att erbjuda 
Mohs kirurgi.

Allt för många av oss tycker dessutom fort
farande att det är ”enklast” om kirurgerna 
gör vår kirurgi åt oss. Denna syn börjar sakta 
men säkert försvinna men den måste eradike
ras helt. Flera studier har visat att hudläkare 
är klart bättre än andra specialister på att ga
rantera radikala excisioner. [58] Bassas et al. 
visade till exempel att när hudläkare opererade 
basaliom så var endast 6,7% av excisionerna 
ickeradikala medan andra specialister miss
lyckades i 21,5% av fallen i snitt. Den relativa 
risken för positiva marginaler var 3,8 gånger 
högre för andra specialister jämfört med hud
läkare oavsett tumörens storlek, lokal eller 
aggressivitetsgrad. [5] Även om vi alltid kom
mer att behöva hjälp från våra kollegor inom 
Plastikkirurgi och Öron näsa & halssjukdo
mar så bör vi vara stolta över att vi numera 
är en medicinskkirurgisk specialitet samt att 
vi är skickligare än vi tror på att operera våra 
tumörpatienter.

Figur 1: Att förutse utbredningen av ett hög
aggressivt basaliom kan vara väldigt svårt. 
Mohs kirurgi är den enda metod som intra
operativt tillåter kartläggning av eventuella 
tumörrester och som därmed kan garantera 
radikalitet före komplex rekonstruktion. Vän
ster bild visar ett exempel på ett högaggressivt 
basaliom kaudalt om den laterala ögonvrån 
före operation. Höger bild visar den defekt som 
kvarstod efter 3 seanser av Mohs kirurgi.
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medlemmar har nu gått den gedigna hudkirurgi
utbildningen i La Jolla, Kalifornien som erbjuds 
varje sommar. Vidare har våra tre första nordiska 
hudkirurgikurser varit överbokade och efterfrå
gan fortsätter att växa. Fler och fler STläkare 
väljer dessutom randutbildningar inom annan 
kirurgisk specialitet. Vi behöver dock inte bara 
utbildning och träning utan även verksamhets
chefernas stöd för att få till en förändring. Det 
gäller nu för er att ta vara på den kompetens som 
era medarbetare utvecklar och inte släcka den 
eld som har börjat brinna inom dem.

En fungerande Mohsverksamhet är egentli
gen inte så svår att bygga upp men det kräver 
tid och engagemang. Till dig som är intresserad 
av att bli Mohskirurg så vill jag rekommendera 
dig att komma iväg på ett studiebesök och för
söka ta med metoden hem. Om du är verksam
hetschef på en klinik som har funderat på att 
starta upp en Mohsverksamhet eller som redan 
har en fungerande sådan så vill jag be dig att 
se till att resurser avsätts för att starta upp eller 
utöka verksamheten. Detta är vi skyldiga våra 
patienter, oss själva och vår specialitet.

John Paoli
Ordförande SSDV

john.paoli@vgregion.se

hudkirurger till liv och såg till att importera 
tekniken till Europa. Bland dem fanns pion
järerna Kjell Hersle och Bo Stenquist (min 
mentor) från Sahlgrenska Universitetssjukhu
set som i januari 1983 genomförde den första 
Mohsoperationen i Skandinavien.

Över 30 år har gått sedan dess men det är 
fortfarande bara sex centra i Norden som er
bjuder Mohs kirurgi. Utöver de tre svenska 
centra utförs tekniken på Rikshospitalet i Oslo, 
Helsingfors Universitetssjukhus samt Bispe
bjergs Hospital i Köpenhamn. Utbudet är helt 
klart begränsat. Som jag ser det finns bara två 
sätt att lösa situationen. Antingen får antalet 
Mohsverksamheter öka eller så får de befintliga 
verksamheterna operera fler patienter per år. 
Detta är förstås enklare sagt än gjort men jag 
är övertygad om att vi tillsammans kan lyckas.

Intresset för hudkirurgi bland våra yngre 
kollegor är större än någonsin. Flera av SSDV:s 

Resultatet av allt detta är att vi i Sverige 
idag inte kan erbjuda våra patienter med ag
gressiva basaliom i ansiktet en jämlik vård. 
Patienter som råkar bo nära Göteborg, Lund 
och Stockholm har större chans att erbjudas 
Mohs kirurgi eftersom metoden erbjuds i dessa 
tre städer. Självklart tar vi alla in remisser från 
andra delar av landet men det finns helt klart 
en snedfördelning. Remiss till annat landsting 
för Mohs kirurgi har som följd ett behov av 
specialistvårdsremiss och det är inte alltid så 
att remitterande klinik får igenom detta. Även 
om man lyckas, är det inte alltid så att patien
ten har möjlighet att resa. Ibland känner som 
sagt inte ansvarig läkare till att möjligheten 
till Mohs kirurgi finns och ibland kanske de 
inte vet exakt vad metoden är till för. I de fall 
ansvarig läkare vet att Mohs kirurgi existerar, 
varför det görs och var det erbjuds så kanske 
de inte remitterar patienten för att de inte har 
den traditionen. Eller så tror de att just deras 
patient inte kommer att kunna prioriteras för 
Mohs kirurgi trots att indikation finns bara för 
att resurserna är så begränsade. Och i vissa av 
dessa fall kommer ansvarig läkare tragiskt nog 
att ha rätt. Så kan vi inte ha det.

Nya pionjärer efterlyses
Första Mohsoperationen utfördes i Wisconsin, 
USA av Frederic E. Mohs 1936. På den tiden 
fixerades vävnad med en pasta som innehöll 
zinkklorid. På 70talet vidareutvecklades tek
niken av Perry Robbins till att snitta färsk 
nedfryst vävnad istället. Den nya tekniken var 
smidigare att använda och metodens popula
ritet växte snart fram till att räknas som ”gold 
standard” vid excision av hudtumörer i USA. I 
samband med detta vaknade några europeiska 

Figur 2: Ovanstående patient hade opererats två gånger tidigare för ett högaggressivt basaliom på näsryggen och rekon
struerats med fullhudstransplantat som togs från vardera sidan om halsen. Första gången var excisionen ickeradikal. Andra 
gången kunde patologen inte se några positiva marginaler. Recidivet uppstod ändå (bild till vänster) och Mohs kirurgi fick 
användas som ”räddning”. Efter fyra seanser var det radikalt (se defekt på bilden till höger). Ett tredje transplantat fick tas 
för att täcka defekten. De två första operationerna ledde till två onödiga ärr på halsen, utöver onödigt lidande för patienten, 
förlorad tid och ökade kostnader för vården.
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