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Dansk Dermatologisk Selskabs udvalg vedr. Apps i dermatologien  
 
Udvalget består af: Tomas Dam (TD), Hans Lomholt (HL), Tine Vestergaard (TV) og Malene 
Vestergaard (MV). 
 
Dato for denne rapport: 16. november 2017. 
 
Formålet med App-gruppen var at undersøge relevante mobilapplikationer (apps) i Danmark, 
der beskæftiger sig med hudkræft, malignt melanom, pigmenterede modermærker og 
selvmonitorering. Herunder vurdere de fordele, ulemper og forventet udvikling i de næste 1-4 
år, som brug af disse typer apps potentielt kan medføre for dansk dermatologi. 
 
 
Introduktion 
 
Hudkræft og modermærkekræft er hyppige kræftformer og da den kliniske diagnose 
hovedsagligt stilles vha. visuelle algoritmer, har man i mange år søgt at udvikle software 
programmer, der ”automatisk” kan diagnosticere hudkræft og risikovurdere modermærker 
for modermærkekræft ud fra digitale data (foto). 
 
Smartphones med kamerafunktion er meget udbredte i befolkningen. Små software 
programmer, mobile applikationer (apps) kan købes for mindre beløb og markedsføres som 
”sundhedsapps”, der kan hjælpe brugeren med at finde og risikovurdere hudlæsioner for tegn 
på kræft. 
 
Der findes et større antal mobilapplikationer i Google Play (Android) og Apple App store, når 
der søges på ord som: Hudkræft, modermærker, modermærkekræft og skin cancer. Det er 
svært at gennemskue hvad den enkelte mobilapplikation kan bruges til, men de fleste har en 
eller flere af følgende funktioner: 
 
1: Diagnostiske Apps giver risikovurdering af læsionen ud fra brugerens billeder. De anvendte 
metoder til vurderingen er:  

 Automatiske algoritmer (baseret på stor database af billeder og kunstig intelligens).  
 Teledermatologi: Sender brugerens billeder til anonym dermatolog (mod merpris). 

 
2: Selvmonitorering: App gemmer og tracker fotos af hudlæsioner over tid. Brugeren tager et 
billede, fx én gang per måned. Brugeren sammenligner selv billederne og ser efter ændringer. 
 
3: Oplysning og uddannelse: Information om selvundersøgelse, symptomer og eksempler på 
udseende af hud- og modermærkekræft, hudtyper, risikoprofil, pas på solen/solprofylakse 
med videre. 
 
Nogle eksempler på forskellige mobilapplikationer, der er til rådighed: 
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1. Skinscan (Teleskin): Foto af modermærke, som så kategoriseres i atypisk eller typisk 
modermærke, fra foto og anamnese. Pris: 0-99 kr/år. (App er CE-godkendt). 

2. SkinVision: Foto af nævus, klassificerer efter atypiske nævi: gul, grøn eller rød. 
3. mSkinDoctor: Foto af hudlæsion klassificerer malignt eller ikke-malignt. 
4. Molescope: Foto-tracking, sendes til dermatolog (teledermatologi). 
5. Skin moleanalysis: Samler fotos fra brugeren (selvmonitorering). 
6. Hudkræft Kontrol: Mai Eldon, klinisk kontrol med foto til dermatologen i stedet for 

klinisk kontrol (teledermatologi). 
 
Det er umiddelbart svært at gennemskue formålet med mobilapplikationerne og hvilke 
metoder de anvender. Mange apps skriver ”disclaimere” og forsøger at fralægge sig ansvar, på 
trods af at flere skriver, at de kan hjælpe med at finde hudkræft tidligt. For eksempel skriver 
Skinscan-appen en udførlig ansvarsfralæggelse i deres vilkår, men man kan være i tvivl om 
den almindelige bruger er helt klar over, hvad det betyder, når de benytter denne app. 
 
 
Baggrund 
 
Et review fra 2015 (Kassianos et al.) undersøgte 40 forskellig apps til malignt melanom. De 
fleste apps havde information om malignt melanom, UV beskyttelse og selvundersøgelse; 
halvdelen havde en funktion til at tage billeder og gemme dem eller sende dem til en 
dermatolog. Fire af disse apps havde risikovurdering af læsionerne. Det konkluderes, at der 
mangler viden angående hvordan selv-monitorering med en app påvirker brugerens adfærd 
og helbred. 
 
Et nyt prospektivt studie (Ngoo et al.) testede tre melanoma apps (SkinVision, Spot Mole, Dr 
Mole) og fandt, at ingen af dem havde god nok overensstemmelse med en hudlæges kliniske 
bedømmelse af hudlæsionerne, til at give nogen positiv effekt for patienten. Den lave 
sensitivitet kunne betyde falsk sikkerhed hos brugerne. 15-18% af læsionerne kunne ej 
analyseres, hvilket kan give anledning til bekymring, da det ej vides hvordan brugeren 
reagerer når en læsion ikke kan analyseres; måske ignoreres faresignaler. 
  
Wolf et al. testede fire forskellige apps til melanom på 188 hudlæsioner. Der var stor variation 
af diagnostisk præcision med en sensitivitet mellem 7-98% og specificitet mellem 30-90%. 
Det vil sige, at den dårligste app overser 18 af 60 melanomer. Den bedste app sendte 
billederne til en dermatolog (teledermatologi). 
 
Et studie (Maier et al.) på SkinVision appen viste lovende resultater med en sensitivitet på 
73% og en specificitet på 83% for malign melanom; men studiet var støttet af SkinVision. 
Nabil et al. finder meget dårlig overensstemmelse mellem en hudlæges kliniske vurdering og 
SkinVisions rating af 151 læsioner, svarende til tilfældighed og fremfører, at hvis den bliver 
brugt af mange folk kan det betyde øgede omkostninger og risiko for forsinket diagnose af 
hud- og modermærkekræft.  Ferrero et al. efterlyser regulering på området efter at have testet 
SkinScan App til 93 biopsiverificerede melanomer og kun 11% blev klassificeret som høj-
risiko læsioner. 
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Federal Trade Commision, USA, har givet bøder til MelApp og Mole Detective App for 
udokumenteret, at hævde at kunne diagnosticere modermærkekræft. Begge applikationer er 
taget af markedet. 
 
 
Diskussion og konklusioner 
 
Udvalget har gennemarbejdet området og fremsætter følgende betragtninger: 
 
Hvis mobilapplikationerne er af meget høj kvalitet, har de potentiale til at reducere 
sundhedsomkostninger ved at forbedre tidlig diagnostik af hud- og modermærkekræft, 
endvidere øge hensigtsmæssig adfærd hos patienterne ved at udbrede information om 
hudkræft, risikoadfærd og selvundersøgelse/monitorering.  
 
Udvalget vurderer, at de kommercielt tilgængelige mobile applikationer til risikovurdering af 
hudlæsioner for kræft vha. automatiske algoritmer har tvivlsom diagnostisk kvalitet og vores 
indtryk er, at kun få af vores patienter bruger dem. Derfor mener vi ikke, der er grund til at gå 
dybere ind i analysen af de enkelte applikationer på nuværende tidspunkt.  
 
Området bliver først rigtig relevant når teknologien er længere fremme. Aktuelt udvikles en 
artificial intelligens (AI) instrument til diagnose af hudkræft og modermærkekræft med 
særdeles lovende resultater (Esteva et al.) og når denne type teknologi bliver tilgængelig, vil 
den muligvis have potentiale for meget stort impact på området. Udvalget mener, der i 
fremtiden vil blive udviklet automatiske diagnostiske instrumenter, der kan diagnosticere 
hudkræft med samme eller sandsynligvis med højere præcision end den dermatologiske 
kliniske ekspert. Hvornår og hvordan en sådan teknologi vil påvirke dansk dermatologi er 
uvist, men hvis den er god, vil det kunne betyde bedre screening af patienterne og bedre 
udnyttelse af ressourcer.  
 
Mobilapplikationer der benytter teledermatologi: Teledermatologi er veldokumenteret og 
fungerer som rådgivning. Kvaliteten af rådgivningen er ukendt, da det er uvist hvilke faglige 
kvalifikationer modtageren af data besidder. Ofte sendes data til en læge/fagperson i 
udlandet, som ikke kan behandle patienten, men kun kan rådgive og så skal patienten alligevel 
igennem den normale visitation via egen læge. 
 
Apps, der assisterer brugeren til selvmonitorering af hudlæsioner, baseres på at suspekte 
hudlæsioner ændrer sig synligt over tid. Dette kriterie er ret uspecifikt, og kan give anledning 
til bekymring hos brugeren og måske få dem til at søge læge hyppigere end nødvendigt. Der 
kunne også være en risiko for at brugeren udvælger de ”forkerte” hudlæsioner og måske 
overser andre relevante læsioner. Derudover mener udvalget, at apps der øger 
hensigtsmæssig adfærd og assisterer selvundersøgelse, der giver information om tegn på hud- 
og modermærke kræft og risikofaktorer kan være nyttige, såfremt de er opdaterede og fagligt 
velunderbyggede. Et dansk systematisk review undersøgte kvaliteten af forskellige typer 
health apps og konkluderede at ”de fleste health-apps mangler ekspert-involvering og følger 
ej relevant lægefaglig evidens” (Subiha et al.). 
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Udvalget vurderer, at de i Danmark tilgængelige mobilapplikationer på nuværende tidspunkt 
ikke spiller en væsentlig rolle ift. forebyggelse og diagnosticering af hudkræft og 
modermærkekræft. 
 
Der mangler mere viden indenfor feltet, og det må fortsat være til debat, om det kan være 
farligt at benytte disse mobilapplikationer, men det er også et spændende felt i hurtig 
udvikling. 
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