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Nyhetsbrev ALK hudsjukdomar, 
februari 2022 

 

Hej kollegor! 

 

Vi jobbar med att införa lokala tillägg i Nationellt kliniskt kunskapsstöd 

NKK och jag måste säga att det inte är ett lätt jobb. Jag (och min 

samarbetspartner på hudkliniken) upplever NKK-dokumenten som stora 

jämfört med de korta sammanfattade dokument som vi har. 

  

Hittills har vi publicerat lokala tillägg för akne, aktinisk keratos och 

basaliom. Vi har börjat jobba med NKK-artikeln om bensår men fick veta att 

det är ett SVF på gång. Därför avvaktar vi, så att vi inte får göra 

dubbelarbete. 

Vår HÖK Hudtumörer kommer att bli kvar så länge finns tumörer som inte 

är överförda som lokala tillägg i NKK: Men vi funderar samtidigt på om vi 

ska behålla vårt korta HÖK-dokument publicerat och utvärdera detta efter 

något år.  
 

Diskussioner fortsätter med hudkliniken avseende svar önskemål kring 

bedömning av dermatoskopi bilder. Min dröm är att vi ska få svar i stil med: 

Detta är basaliom pga att synliga förgrenade kärl på vänster sida, ett spoke 

wheel kl 13:00 och flera leaf like-områden. Det finns pigment och då kallar 

vi det ett pigmenterad basaliom ” 

Eller: 

Nej, det är inte aktinisk keratos, du har ”rosetter” både i polariserat och 

icke polariserad ljus. Det borde inte ses i icke polariserad ljus. Det är 

någonting annat och det kan vara …. Men ta en stansbiopsi!” 

Den typen av svar skulle vi lära oss mer av! Kanske det har varit 

enansträngd period på hudkliniken när de fick hoppa in på covid-avdelningar 

och att dom därför inte svarat på mitt förslag, men ska ta upp saken igen! 

 

Kom gärna med förslag på förbättring och kom med klagomål på det som 

inte har fungerat, tex om ni får remissreturer ang situationer som ligger 

utanför hälsocentralens kompetensområde!  

 

Med varma hälsningar, 

Francisc Masec 

ALK Hud 

Specialist i allmänmedicin 
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