
 

 

 

 

 

Aarhus den 2. oktober 2019  

Til: 

     Sundhedsstyrelsen      

     Islands Brygge 67 

     2300 København 

 

 

 

Vedr.: Sagsnr. 4-1012-711/1, Notat vedrørende Mohs kirurgi i Danmark, dateret 14. august 2019. 

 

 

Sundhedsstyrelsen har den 14. august 2019 udsendt ovennævnte dokument, hvori der redegøres for 

almindelig hudkræft med fokus på behandling med metoden Mohs kirurgi. Dokumentet har været 

drøftet i Dansk Dermatologisk Selskabs bestyrelse og blandt selskabets medlemmer, og vi finder det 

nødvendigt at komme med nedenstående bemærkninger, da vi mener, at dokumentet desværre 

indeholder flere udokumenterede og fejlagtige antagelser og derfor kommer til at fremstå 

unuanceret. Det anføres desuden i dokumentet, at Dansk Dermatologisk Selskab har ydet faglig 

rådgivning i forbindelse med dokumentets udfærdigelse. Dansk Dermatologisk Selskab har efter 

forespørgsel fra Sundhedsstyrelsen fremsendt selskabets reviderede retningslinjer vedrørende 

behandling af basocellulære carcinomer. Der er dog aldrig udbedt eller ydet anden faglig rådgivning 

fra selskabets side. Vi håber derfor, at de følgende supplerende oplysninger vil medføre, at 

Sundhedsstyrelsen vil iværksætte en revision af dokumentet, så det bliver præciseret, at Mohs 

kirurgi inklusiv forandringer i ansigtet kan og bør udføres af speciallæger i dermatologi, som er 

certificeret til Mohs kirurgi. 

Generelle bemærkninger om Mohs kirurgi: 

Mohs kirurgi er en international anerkendt og anvendt behandling til hudtumorer med høj recidiv 

risiko. Behandlingen udføres i de fleste lande af dermatologer, og under det Europæiske Selskab for 

Dermato-Venerologi (EADV) (www.eadv.org) er der i dag også et internationalt anerkendt 

uddannelsesprogram, ligesom uddannede personer også kan blive internationalt certificerede til 

Mohs kirurgi gennem det Europæiske Mohs Kirurgiske Selskab (www.esms-mohs.eu) under 

EADV. Dette er også et resultat af og en understøttende faktor for, at Mohs kirurgi i langt de fleste 

europæiske lande er forankret indenfor det dermato-venerologiske speciale.  

Et andet væsentligt element i Mohs kirurgi er den peroperative, histopatologiske vurdering af det 

exciderede væv. I den forbindelse er det vigtigt at anføre, at der i den danske speciallæge 

uddannelse i dermato-venerologi indgår et betydeligt pensum af dermatopatologi inkluderende både 

mikroskopi og tolkning af præparater. Danske speciallæger i dermato-venerologi har derfor også de 

basale forudsætninger for at udføre den histopatologiske del af proceduren, efter de er yderligere 

uddannede og derefter certificeret til Mohs kirurgi. 

http://www.eadv.org/


 

Specifikke svar til enkeltstående punkter i notatet:  

Sundhedsstyrelsen: Mohs kirurgi som behandling af almindelige hudkræft i en dansk kontekst kun 

sjældent vil være et relevant behandlingstilbud.  

Svar: Hovedparten af almindelige hudtumorer, formentlig over 90%, varetages i Danmark af 

hudlæger i primærsektoren samt på hospitalerne. Mange af disse tilfælde har lav risiko for recidiv, 

hvorfor de kan behandles med curettage eller konventionel kirurgisk excision med fast margen på 3-

5 mm. Mohs kirurgi er derimod en anerkendt metode til behandling af hudkræft med høj risiko for 

recidiv, f.eks. på specielle lokalisationer i ansigtet såsom på næsen, omkring øjnene eller munden1. 

Metoden er internationalt anerkendt og anses for at være den sikreste af alle tilgængelige 

behandlinger til radikal fjernelse af almindelig hudkræft, idet recidivforekomsten er lavere end for 

konventionel kirurgisk excision med fast margen (som tilbydes i både plastikkirurgisk og 

dermatologisk regi) og strålebehandling. Mohs kirurgi er desuden vævsbesparende, idet det samlede 

tab af rask hud omkring tumoren er 40-45% mindre end ved konventionel kirurgisk excision. 

Endvidere er Mohs kirurgi ønskværdig for patienten, idet radikaliteten umiddelbart sikres ved 

peroperativ mikroskopi foretaget af dén dermatolog, som udfører indgrebet, således at patienten 

ikke efterfølgende skal vente flere uger på den endelige patologiske vurdering af vævssnittet, og om 

re-operation evt. skal foretages. Da der stort set aldrig forekommer recidiv efter Mohs kirurgi, kan 

kontakten med hospitalet afsluttes efter et enkelt besøg uden behov for efterfølgende kontrol, 

hvilket er meget ønskværdigt for både patient og hospitalsvæsen. Mohs kirurgi udføres altid i 

lokalanæstesi med vågen patient. Til hudtumorer med høj risiko for recidiv er Mohs kirurgi derfor 

et overordentlig relevant behandlingstilbud, som det vil være meget uetisk at begrænse danske 

patienters adgang til. Mohs kirurgi er golden standard til disse tumorer i en lang række lande inkl.  

Holland, Storbritannien, Frankrig, Schweiz, Tyskland, Sverige, Spanien, Italien og USA. I Danmark 

foretages Mohs kirurgi på nuværende tidspunkt kun på Dermatologisk afdeling, Bispebjerg 

Hospital, hvor der i løbet af de sidste år har været udført omkring 1500 Mohs operationer. 

Hudafdelingerne i Aarhus og Odense forventes at indføre behandlingen indenfor relativ nær 

fremtid.  

Sundhedsstyrelsen: Mohs kirurgi er i dermatologisk regi en del af regionsfunktion nr. 15 i 

gældende specialevejledning for dermato-venerologi (læs nærmere om kravene hertil i notatet). 

Varetagelse af kirurgisk behandling af almindelig hudkræft er hovedfunktion i det plastikkirurgiske 

speciale.  

Svar: Varetagelse af konventionel kirurgisk behandling af hudkræft er også hovedfunktion i det 

dermato-venerologiske speciale og foregår på daglig basis i meget stort omfang i dermatologisk 

speciallægepraksis og på de dermatologiske hospitalsafdelinger. Kun når der er tale om tumorer 

med høj risiko for recidiv er Mohs kirurgi indiceret. Konventionel kirurgisk excision med fast 

margen, som tilbydes i plastikkirurgisk regi, udføres af mange læger i det danske sundhedsvæsen. 

____________________________________ 
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Sundhedsstyrelsen: I det danske sundhedsvæsen vil kirurgi i ansigtet med fjernelse af hud og 

lukning af større huddefekter generelt være en opgave, der bør varetages af speciallæger i 

plastikkirurgi, og ikke af andre læger, herunder speciallæger i dermatologi, som ikke er uddannede 

til at varetage rekonstruktiv kirurgi.  

 

Svar: Der synes at være et behov for at præcisere, hvad Mohs kirurgi er. Metoden bliver 

sammenlignet med den intraoperative frysemikroskopivejledte kirurgi, som tilbydes i 

plastikkirurgisk regi. Sidstnævnte teknik betragtes som en kirurgisk teknik med fuld margenkontrol, 

men reelt kontrolleres kun få procent af tumormargen sammenlignet med 100% margenkontrol ved 

Mohs kirurgi, idet bortskæringen og præparationen af tumorsnittet foregår afgørende forskelligt. 

Metoderne er derfor ikke sammenlignelige. Sværhedsgraden og omfanget af Mohs kirurgi 

overdramatiseres i notatet. Det kræver naturligvis øvelse og grundig oplæring at udføre Mohs 

kirurgi. Derfor udføres Mohs kirurgi udelukkende af specialuddannede dermatologer, som har 

gennemgået et specifikt uddannelsesprogram og er internationalt certificerede gennem det 

Europæiske Mohs Kirurgiske Selskab (www.esms-mohs.eu) under det Europæiske Dermatologiske 

Selskab (www.eadv.org). Uddannelsesprogrammet indeholder udover de kirurgiske procedurer også 

uddannelse i fremstilling og mikroskopi af det exciderede væv. Således er specialuddannede 

dermatologiske Mohs kirurger samlet set overordentlig egnede til at behandle og vejlede om 

almindelig hudkræft herunder alle tilgængelige behandlinger. Der foreligger ingen dokumentation 

for, at Mohs kirurger har dårligere resultater, øget antal komplikationer eller ringere kosmetisk 

resultat sammenlignet med plastikkirurger. 

 

 

Nærværende fremsendes på vegne af Dansk Dermatologisk Selskab. 

 

Lars Iversen, professor, overlæge, dr. med. 
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