
Ett effektivt arbetssätt för tidig 

diagnostik av hudcancer

Teledermatoskopi



Hudcancer - Idag en av Sveriges
vanligaste cancerformer
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Antal nya cancerfall malignt melanom
Ålder 0-85+ , Sverige (Källa: Socialstyrelsen)

+80 % 

500 
dödsfall årligen till följd av malignt 

melanom

operationer årligen för att upptäcka 

cirka 4000 fall av malignt melanom

150.000

300 MSEK
årlig kostnad för operationer

(Källa: Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland)
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Dagens flöde skapar lång väntan och höga kostnader

Många remitteras i 

onödan

Lång väntan och oro

Ökad risk för 

cancerutveckling

PatientKraftigt ökad 

patientvolym

+80%

2005 2015

Resursbrist

Osäkerhet i diagnos

Nevus tas bort i 

onödan

Primärvården

Många onödiga fall

Resursbrist

Långa väntetider

Hudspecialist



Specialistbedömning av hudförändring inom 3 dygn

Primärvården

Primärvårdsläkare tar anamnes, 

fotograferar och skickar via 

mobil applikation

Diagnos och rekommendation 

inom 3 dygn

Hudspecialist

Patient med 

hudförändring

CE märkt 

GDPR säkrad 

Plattform

Patienter

Erfarna hudspecialister 

analyserar fall, diagnostiserar 

och ger rekommendation

Alltid bedömning av två 

specialister (konsensus)



Teledermatoskopi

Diagnosstöd

 CE-märkt digital plattform, mobil applikation och 

dermatoskop

 Bedömning och rekommendation av mycket 

erfarna hudspecialister

 Möjliggör säkrare diagnos på kortare tid

Kunskapsutveckling

 Dermatoskopikurs för ökad kunskap om tidig 

upptäckt av malignt melanom

 Auskultation med erfaren hudspecialist

 Kontinuerligt lärande via specialistutlåtanden



 Bedömningar utförs av erfarna hudspecialister verksamma vid 

Hudkliniken Karolinska, Danderyd och Hudkliniken SöS

 Alltid konsensusbedömning, minst 2 hudspecialister

 Svar inom 3 dygn

 Standardiserade svar från hudspecialist ger primärvårdsläkare 

kontinuerligt lärande

Vem utför bedömningarna?















utveckling av melanom över tid

diagnosis with 

sequential digital 

dermatoscopy

diagnosis with 

dermatoscopy
diagnosis with 

unaided eye



Antal patientfall 
per månad

GENOMFÖRBARHETS 
STUDIE

PILOTPROJEKT VALIDERINGSPROJEKT

3 Vårdcentraler 10 Vårdcentraler 50 Vårdcentraler

Teledermatoskopi



Stickprovsundersökning
retrospektiv 22 mån, Maj 2016 – Mars 2018

Stark misstanke
om melanom

6 st

S:t Eriks vårdcentral

103 fall         43 excisioner

Viss misstanke
om melanom

19 st

Ej säkert 
benign lesion

18 st



Startade SVF 
Stark misstanke om melanom 

SVF 6 st
Rekommenderat vid 

Teledermatoskopi

Melanom 6 st
PAD verifierade

S:t Eriks vårdcentral

Op inom 7 d
Medelvärde 3 dagar



Number Needed to Excise 
besparingar genom färre excisioner

43 excisioner
Totalt 7 melanom

NNE 6 
Otränad NNE 30-50

Tränad specialist NNE 4-15

S:t Eriks vårdcentral

1Under 2014 utfördes 204 excisioner, 2015 infördes Teledermatoskopi. Ett år senare noterades 

endast 125 excisioner. Uppskattad kostnad per excision 3000 SEK

40 %
färre excisioner med 

Teledermatoskopi

230 000 SEK
besparing1 med 79 färre 

excisioner



Nytta för alla parter

Snabb & 

säker diagnos

Färre 

excisioner

Färre 

remisser

Kontinuerligt 

lärande



Frågor



IT-säkerhet och patientdata
 CE-Certifierad

Dermicus är CE-märkt enligt Läkemedelsverkets direktiv för medicinteknisk produkt Klass I

 Utvecklat enligt standards
Utvecklat enligt SS-EN ISO 13485:2012/2016, SS-EN ISO 14971:2012, HSLF-FS 2016:40, SS-EN ISO 27001:2014)

 2-faktorsautentisering
Inloggning till serverapplikationen sker med två-faktorautentisering (e-tjänstekort/SITHS kort)

 Krypterad data
All kommunikation mellan mobil enhet och server sker över en krypterad anslutning (SSL). (Överföring till servern sker krypterat enligt standardiserat protokoll. 

Giltighet av serverns certifikat kontrolleras även explicit i den mobila applikationen.)

 Dedikerad hårdvara
Specifikt dedikerad hårdvara används. iPhone 6 eller senare som genomgått MDM (Mobile Device Management). Kontakt med omvärlden sker enbart via SIM 

kort för datatrafik. 

 Säker hantering av personnummer
Personnummerkontroll sker manuellt vid två tillfällen under konsultationen. Inmatning av personnummer kontrolleras via Luhnalgoritmen.

 Avtal enligt PUL/GDPR
Avtal enligt Personuppgiftslagen mellan Vårdgivaren, (Personuppgiftsansvarig PuA) och Systemleverantören,  (Personuppgiftsbiträde PuB) upprättas. 

 Säker inloggning
Inloggning till mobilapplikationen sker via 4G mot serverapplikationen med användarnamn och lösenord. Inhämtning av data (bild, text) till iPhone sker i en 

sluten kontext inom applikationen utan kontakt med annan programvara eller enhetens bildbibliotek/delade filsystem. All data i applikationen krypteras lokalt vid 

temporär lagring.

 Radering av data
Ej möjligt att återskapa data via restaureringsprogram pga lagring flash-disk i mobil. Dubbel kryptering i iOS samt lokalt i applikation. Lokalt lagrad krypterad 

data raderas alltid då detta skickats och nått servern samt när ett dekrypteringsförsök genomförs med ogiltig sessionstoken


