Malignt melanom
Information

Denna information har utformats för dig som ska opereras på grund av malignt melanom.
Vi vet att du och din familj kommer att ha många frågor om vård och behandling. Vi hoppas
att du ska hitta svar på en del av dina frågor i denna information.

Har du frågor, kontakta:
Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se
Plastikkirurgmottagningen (mån – fre, kl 7 – 9.30) 018-611 54 36
Avdelning 85F2 (akuta besvär, kvällar och helger) 018-611 54 25
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Malignt melanom
I Sverige finns ett nationellt vårdprogram för behandling av malignt melanom
(www.cancercentrum.se > Cancerdiagnoser > Hud och ögon > Vårdprogram).
Vårdprogrammet erbjuder nationella riktlinjer för diagnostik, utredning, behandling och
uppföljning av alla patienter med malignt melanom, i olika skeden av sjukdomen.
Plastikkirurgmottagningen utför kirurgisk behandling av malignt melanom, i enlighet med de
nationella riktlinjerna.
För mer information om malignt melanom kan du kolla på www.1177.se .

Operationen





Beroende på melanomets tjocklek, tas melanomet bort med en viss marginal, 10 – 20
millimeter, enligt nationellt vårdprogram.
Marginalen mäts från de yttersta kanterna eller från kvarstående operationsärr, runt
hela melanomet.
Vävnaden som tas bort skickas för mikroskopisk undersökning.
Avslutningsvis sys såret ihop.

Ibland kan melanomets storlek och lokalisering göra det svårt att få ihop såret. Då kan det bli
aktuellt med ett hudtransplantat. Det innebär att läkaren tar en liten bit hud, vanligen från
närliggande område, varmed operationssåret täcks. Bedömningen om hudtransplantat sker
före operation i samband med att du träffar läkaren.
Om man enligt vårdprogrammet ska undersöka den så kallade portvaktskörteln, bifogas
information om detta med din operationskallelse.

Stygnborttagning



Sker på vårdcentralen.
Ibland syr läkaren med resorberbara stygn som försvinner av sig själv.

Sårläkning
En normal läkningsprocess innebär:
 Svag rodnad och klåda i sårkanterna
 Blåmärken som skiftar i färg
 Knölar runt ärret
Vid ökad rodnad, svullnad, ömhet, smärta, feber eller vätskande sår, bör du kontakta
plastikkirurgmottagningen.

För finare ärrbildning:




Tejpa ärren med kirurgtejp i minst tre månader, finns att köpa på apotek.
Smörj ärren med mjukgörande salva.
Undvik att sola på ärren första året efter operation.

Vävnadsprov
Provsvar efter 10 – 12 dagar via brev, telefon eller mottagningsbesök.

Uppföljning
Uppföljning sker efter avslutad kirurgisk behandling på onkologmottagningen eller
hudmottagningen. Besked om detta ges i samband med provsvar.
Observera att detta är generella rutiner och det kan ändras utifrån individuella behov.
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Kontakt Akademiska

Du hittar information och
tjänster för din hälsa och vård
på webbplatsen 1177.se. För
sjukvårdsrådgivning ring 1177,
öppet dygnet runt.

Akademiska sjukhuset nås via:
patientkontakt@akademiska.se
Patientkontakt 018-611 30 33,
Växel: 018-611 00 00
www.akademiska.se
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