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Notat om opfølgning af patienter i pakkeforløb for modermærkekræft 

 

Baggrund 
I overensstemmelse med Kræftplan IV udmøntningsaftalen og aftalen på det 45. møde i Task 

Force for patientforløb på kræft- og hjerteområdet (7. december 2017) igangsatte Sundhedsstyrel-

sen en gennemgang af udvalgte pakkeforløb. 

 

Revision af pakkeforløb for modermærkekræft blev startet primo 2019. Sundhedsstyrelsen har 

afholdt tre møder med arbejdsgruppen. Første møde blev afholdt d. 5. marts 2019 og sidste 

møde blev afholdt 22. august 2019. 

 

Det reviderede pakkeforløb for modermærkekræft blev drøftet på det 54. møde i Task Force 

for patientforløb på kræft- og hjerteområdet d. 19. maj 2020. Task Force godkendte imple-

mentering af pakkeforløbet pr. 1. oktober 2020. Dog bemærkede Danske Regioner, at det er 

centralt fortsat at have fokus på kongstanken bag indførelsen af opfølgningsprogrammerne, 

herunder at patienter ved recidivopsporing ikke skal tilbydes rutinekontroller, men individuel 

opfølgning så vidt muligt baseret på foreliggende evidens. 

 

Det blev på baggrund heraf aftalt, at Sundhedsstyrelsen genbesøgte pakkeforløbet med hen-

blik på at undersøge, hvorvidt der på baggrund heraf er grundlag for at ændre i beskrivelsen af 

opsporing af recidiv eller progression. 

 

Proces for opfølgning af patienter med modermærkekræft 

Opfølgning af patienter med modermærkekræft blev drøftet på 2. og 3. møde i arbejdsgrup-

pen. 

 

På 2. arbejdsgruppemøde d. 2. maj 2019 udtrykte arbejdsgruppen et ønske om, at forskellen 

mellem opsporing af recidiv og opsporing af nyt melanom blev skrevet tydeligere frem. End-

videre blev det drøftet, om ansvaret for opfølgningen skulle ligge i plastikkirurgisk eller onko-

logisk regi, hvilket er forskelligt på tværs af landet. Det blev drøftet, hvorvidt onkologer har 

kompetencer til at opspore nye tilfælde af modermærkekræft. På tredje møde blev opfølgning, 

efter 5 år i hospitalsregi, i almen praksis drøftet samt placering af og opfølgning af nyt til-

fælde af modermærkekræft. Der var enighed om, at patienter med særlig høj risiko for nye til-

fælde af modermærkekræft, under hospitalsopfølgning i onkologisk regi bør have samtidig 

opfølgning hos dermatolog eller plastikkirurg 

 

Efter 3. arbejdsgruppemøde d. 22. august fandt Sundhedsstyrelsen behov for at indhente fag-

lig rådgivning fra Dansk Melanom Gruppe (DMG) vedr. indsatser og organisering af opspo-

ring af recidiv. Sundhedsstyrelsen sendte d. 13. september 2019 en anmodning om dette til 

DMG’s formand Lisbeth Rosenkrantz Hølmich (se bilag 1). 

 

Nedenfor beskrives overvejelserne og baggrunden for tilrettelæggelsen af opsporing af hhv. 

recidiv og nyt modermærke i pakkeforløbet.   
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Indsatser vedrørende opsporing af recidiv 

Recidiv af modermærkekræft efter endt behandling er hyppig, og recidivrisikoen afhænger af 

sygdomsstadiet på diagnosetidspunktet. Selv om recidiv er hyppigst inden for de første år ef-

ter diagnosen, kan recidiv ses i dekader, efter diagnosen er stillet. 

 

Generelt er der dårlig evidens for opfølgning af patienter med modermærkekræft. 

 

Både DMG (se bilag 2) og arbejdsgruppen har rådgivet Sundhedsstyrelsen på området og har 

ikke fundet, at der er tilstrækkelig evidens til at ændre praksis. Opfølgningen i det reviderede 

pakkeforløb forbliver således uændret ift. det originale og gældende opfølgningsprogram for 

patienter, som følges med henblik på opsporing af recidiv.  

 

Da opfølgningen på nuværende tidspunkt er beskrevet meget begrænset i DMG’s landsdæk-

kende kliniske retningslinjer, beskrives den meget specifikt i det reviderede pakkeforløb.  

 

DMG foretager aktuelt en videnskabelig gennemgang af alle former for opfølgning, hvilket 

forventes afsluttet i 2021. På den baggrund vil DMG udgive en retningslinje for recidivopspo-

ring og opsporing af nyt primært tilfælde af modermærkekræft. 

 

Der er i det reviderede pakkeforløb i afsnit 2.4.2. beskrevet, at DMG’s kliniske retningslinjer 

vedr. opsporing er under udarbejdelse og forventes at foreligge senest ved udgangen af 2021, 

samt at beskrivelsen i pakkeforløbet er gældende indtil disse forligger. Endvidere vil det være 

muligt, at justere pakkeforløbet efter behov, når de opdaterede retningslinjer fra DMG vedr. 

opfølgning foreligger. 

Opfølgning i hospitalsregi og almen praksis 

I det nuværende pakkeforløb fra 2012 og opfølgningsprogram fra 2014 er det beskrevet, at pa-

tienter skal følges 5 år i hospitalsregi og derefter 5 år hos alment praktiserende læge. Der er 

imidlertid usikkerhed om, hvorvidt denne rekommandation med årlig kontrol hos alment 

praktiserende læge har været efterlevet. 

 

Denne problematik er blevet drøftet med arbejdsgruppen på 3. møde, og Sundhedsstyrelsen 

har yderligere indhentet faglig rådgivning fra DMG. 

 

Problemstillingen har primært været rejst af Region Hovedstaden. Parallelt med pakkeforløbs-

revisionsarbejdet i Sundhedsstyrelsen har der været en dialog mellem PLO og Region Hoved-

staden om deres forpligtelser vedr. opfølgning af modermærkekræft (link). 

 

Det har været tanken med de gældende anbefalinger, at et besøg hos alment praktiserende 

læge én gang årligt giver bedre mulighed for opsporing af tilbagefald, end hvis der ikke er en 

fast aftale. Der findes ikke data, som kan godtgøre, om denne antagelse er korrekt. 

 

Der har været opbakning fra arbejdsgruppen til at fastholde den nuværende anbefaling, men 

med forslag om at forhold vedr. epikrisen og egenomsorg fremhæves i det reviderede pakke-

forløb, hvilket Sundhedsstyrelsen har imødekommet. 

Indsatser vedrørende opsporing af nyt tilfælde af modermærkekræft 

Opfølgning af nyt tilfælde af modermærkekræft er efter arbejdsgruppens ønske præciseret i 

det reviderede pakkeforløb, da de to indsatser opsporing af recidiv og opsporing af nyt til-

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/hovedstaden/almen-praksis/nyheder/regionen-informerer/nyheder-2019/opfoelgning-melanom/
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fælde af modermærkekræft ikke var adskilte i det originale og aktuelt gældende opfølgnings-

program. Patienter, der tidligere har fået konstateret modermærkekræft, har større risiko for at 

få et nyt tilfælde af modermærkekræft end baggrundsbefolkningen. Visse grupper har desuden 

brug for et særligt fokus på opsporing, herunder patienter med mange/atypiske modermærker 

eller ophobning af modermærkekræfttilfælde i familien. Denne opfølgning adskiller sig såle-

des fra opfølgning af recidiv, der afhænger af sygdomsstadie ved diagnosetidspunktet. 

 

Ifm. den endelige kommenteringsrunde var der fra Danske Regioner en kommentar til, at der i 

afsnittet var lagt op til en anden opsporing af nye tilfælde af modermærkekræft end den, 

Dansk Dermatologisk Selskabs kliniske retningslinje beskrev vedr. familiær disposition og 

FAMM-syndrom. Danske Regioner foreslog en præcisering af, at der ikke blot er tale om di-

sposition til modermærkekræft i en familie, men en familiær ophobning som beskrevet ved 

FAMM-syndrom. Dette er blevet præciseret i det reviderede pakkeforløb. 

 

Konklusion 

Sundhedsstyrelsen vurderer samlet set, på baggrund af diskussionerne på 2. og 3. arbejdsgrup-

pemøde og kommentarerne fra den endelige kommenteringsrunde i arbejdsgruppen, at der er 

bred opbakning i arbejdsgruppen til det reviderede pakkeforløb og beskrivelsen heri vedr. ind-

satser for opsporing. 


