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Kirurgisk eksisjon

Gullstandard ved fjerning av suspekte lesjoner i hud. Behandling samtidig som en får histologisk bekreftelse på 
diagnose og randstatus.

Fra ekstremiteter og trunkus kan relativt store lesjoner enkelt fjernes og lukkes direkte.

«Faresoner» i ansikt langs nervus facialis og dels nervus trigeminus. Trygt til trunkus og ekstremiteter, men vil alltid 
etterlate arr. Kun på indikasjon. 











• https://tidsskriftet.no/2020/06/klinisk-oversikt/eksisjon-av-
hudlesjoner

• https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm1404883



Aktiniske keratoser

• Epidermal dysplasi forårsaket av UV stråler, hovedsakelig UVB

• Fryktelig vanlig, 1/3 av alle over 70 år 

• Kommer og går, forsvinner sjelden uten å senere komme tilbake.

• % andel som progredierer til SCC varierer noe i studier, estimert <0,1% pr år pr lesjon. Ingen 
prediktive faktorer.



Kryoterapi
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• Primærbehandling for premaligne lesjoner: Aktinisk keratose, 
carcinoma in situ og overfladisk basalcellecarcinom.

• Sekundært: Nodulært basalcellecarcinom, keratoachantoma, 
plateepitelcarcinom



• Brukes ikke på naevi, melanom eller for pas med kryoglobulinemi

• Postoperativt sår avhenger av frysetid

- Blemme med påfølgende tørr skorpe som faller av etter 

en uke for enkel kryo.

- Væskende sår for tyngre kryo. Behov for absorberende 

bandasje.



Verruca, molluscum, seboreisk
keratose



Fotodynamisk terapi, PDT
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• Behandlingsmodalitet for precanceroser og cancer. (AK, sSCC, sBCC)

• Påføring av medikament i kremform, (m)ALA, Protoporfyrin
akkumuleres i vev. Belyses med synlig lys, aktiverer protoporfyrin, 
fotokjemisk reaksjon som fører til vevsdestruksjon.



• To behandlinger med 2 ukers mellomrom. Pas møter for kurettasje og 
påføring av krem på morgenen, venter 3 timer før belysning.

• Smertefullt. Infiltrasjonsanestesi evt ledningsanestesi. Nedkjøling.

• Mulighet for «dagslys PDT» i sommerhalvåret.



Aktiniske keratoser, felt  

Carcinoma in situ

Overfaldisk Basalcellecarcinom

Tynne nodulære BCC utenfor                  

H-sone                                                  



Krembehandling for precanceroser

• I Norge 5-FU (Tolak, Acktikerall) og Imiquimod (Aldara og Zyclara) 
(Solaraze)

• Brukes ved Aktinisk Keratose (sBCC)

• Godt alternativ ved feltbehandlig. (Initieres av spesialist)



• Brukes hjemme av pasienten selv



Off-label behandling av finger og fotvorter med Actikerall

• Påføres direkte på vorte x2/d

• Hinne/keratose files bort før hver nye påføring

• Gj.snitt 6 uker for respons

• Behandling fortsetter i 1 uke etter at vorten ikke lenger er synlig

• <25cm2



Curettage og diatermi



Takk for oppmerksomheten!



• Bolognia, Dermatology 4th edition, Elsevier 2018

• https://tidsskriftet.no/2013/09/oversiktsartikkel/nekrose-i-fingre-og-taer-etter-lokalbedovelse-med-
adrenalin-en

• https://tidsskriftet.no/2020/06/klinisk-oversikt/eksisjon-av-hudlesjoner

• https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm1404883

• Silverman MKKopf AWGrin CMBart RSLevenstein MJ Recurrence rates of treated basal cell
carcinomas, II: curettage-electrodesiccation. J Dermatol Surg Oncol. 1991;17720- 726


