
  

Mohs’ kirurgi 

ved basalcellekarsinom i ansiktet 

 

 

Filip Mørk 

 

 

 

 

Prosjektoppgave i profesjonsstudiet i medisin 

Det medisinske fakultet 

Universitetet i Oslo 

 

 

Veileder: Petter Gjersvik 

 

Oslo 2020 



 2 

Sammendrag 
 

Bakgrunn  

Basalcellekarsinom i hud er en svært vanlig kreftform med stigende insidens. Kirurgisk 

eksisjon er i dag standard behandling, men enkelte former for basalcellekarsinom bør 

behandles med Mohs’ kirurgi, som innebærer sekvensielle eksisjoner med peroperativ 

histologisk vurdering. Mohs’ kirurgi ble etablert på Seksjon for hudsykdommer ved 

Oslo universitetssykehus i 2010. Vi ønsket å få en oversikt over publiserte studier om 

Mohs’ kirurgi og kvalitetssikre virksomheten ved dette sykehuset. 

 

Metoder 

Vi foretok et litteratursøk og gjennomførte en retrospektiv kohortstudie basert på 

egne data. Mohs’ kirurgi ble utført på histologisk aggressive basalcellekarsinomer i 

ansiktet. Demografiske data, lesjonenes karakteristika og resultater ble registrert. Vi 

rapporterer antall residiv etter Mohs’ kirurgi for pasienter behandlet i perioden 2010-

2018.  

 

Resultater  

721 lesjoner hos 706 pasienter (56% kvinner, snittalder 65,9 år) ble eksidert, hvorav 

517 (72%) primære lesjoner og 203 (28%) residiv. 417 lesjoner (58%) var lokalisert i 

såkalt høyrisikosone. Gjennomsnittlig tumorstørrelse var 11,9 mm. 679 lesjoner (94%) 

var histologisk aggressive, dvs. morfeaforme, infiltrerende eller mikronodulære. Etter 

én eksisjon var 191 pasienter (26%) tumorfrie, etter to eksisjoner ytterligere 400 

(55%). I løpet av median oppfølgingstid på 30 måneder ble klinisk residiv registrert ved 

13 lesjoner (2%), hvorav seks (1,2%) fra primære lesjoner og syv (3,4%) fra residiv. 

 

Konklusjon  

Mohs’ kirurgi ved basalcellekarsinom i ansiktet gir lave residivrater. Våre resultater ved 

Oslo universitetssykehus samsvarer godt med resultater fra andre hudavdelinger i 

Europa.  
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Abstract  

 

Background 

Basal-cell carcinoma is a common form of skin cancer and its incidence is rising. 

Surgical excision is considered standard treatment, but some types of basal-cell 

carcinoma should be treated with Mohs’ surgery, i.e. sequential excisions with 

peroperative histological evaluation. Mohs´ surgery was established at the Department 

of Dermatology at Oslo University Hospital in 2010. We wanted to get an overview 

over published studies on Mohs’ surgery and to report the results from this hospital.  

 

Methods 

We performed a literature search and a retrospective cohort study based on data from 

Oslo University Hospital. Mohs’ surgery was performed on histologically aggressive 

basal-cell carcinomas in the face. Demographic data, lesion characteristics and results 

were registered in a database. We report the numbers of relapse following Mohs´ 

surgery for patients treated in the period 2010-2018.  

 

Results 

721 basal-cell carcinomas in 706 patients (56% female, mean age 65.9 years) were 

excised, including 517 (72%) primary lesions and 203 (28%) relapses. 417 lesions (58%) 

were localized in the so-called high-risk zone. Average lesion size was 11.9 mm. 679 

lesions (94%) were histologically aggressive, i.e. morpheaform, infiltrative or 

micronodular. After one session, 191 patients (26%) were tumor-free, after two 

sessions additional 400 patients (55%). During median follow-up time of 30 months, 

relapse was registered for 13 lesions (2.0%), six (1.2%) from primary lesions and seven 

(3.4%) from relapses.    

 

Conclusion  

Mohs’ surgery for basal-cell carcinoma in the face provides low relapse rates. Our 

results correlate well with results from other departments in Europe.  
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Innledning 

Befolkningen i Norge blir eldre og i tråd med dette øker insidensen av hudkreft, blant 

annet basalcellekarsinom. Kirurgisk eksisjon er den mest brukte behandlingsmetoden 

av basalcellekarsinom, men er ikke like effektiv på visse aggressive former. Mohs’ 

kirurgi innebærer sekvensielle eksisjoner med peroperativ histologisk vurdering og er 

indisert ved slike former for basalcellekarsinom. Min mor, overlege Gro Mørk, har 

arbeidet med Mohs’ kirurgi på Rikshospitalet i flere år, og denne kirurgiske metoden 

har vekket interesse hos meg.  

 

Basalcellekarsinom 

Basalcellekarsinom er den vanligste formen for hudkreft hos mennesker av kaukasisk 

opprinnelse (1, 2). Tumoren har sin opprinnelse i basalcellene i epidermis. 

Basalcellekarsinom er en langsomt voksende tumor med lokal vekst. Den blir invasiv og 

lokal destruktiv først etter flere år, men metastaserer sjelden. Kirurgi er den mest 

foretrukne behandlingsmodaliteten. Viktigste risikofaktor er soleksponering, og 

personer med lys hud, rødt eller blondt hår og blå øyne er særlig utsatt (1).  

 

Epidemiologi 

Det er ikke meldepliktig med basalcellekarsinom i Norge i dag, og forekomsten er 

derfor usikker (3). Basalcellekarsinom er den vanligste type hudkreft og insidensen 

øker i Norge og internasjonalt. Sverige registrerte i 2011 i underkant av 40 000 nye 

tilfeller (4). Dette skulle tilsvare ca. 20 000 nye tilfeller i Norge. Forekomsten stiger 

med økende alder, men man har de siste årene også sett en økende insidens hos yngre 

pasienter, spesielt kvinner under 40 år.  

 

Risikofaktorer 

Ultrafiolett (UV) stråling fra sol og solarium er den viktigste miljøfaktoren for utvikling 

av basalcellekarsinom (2). Tidspunkt for UV-eksponering, kumulativ UV-dose og kraftig 

intermitterende doser er viktige faktorer. UV-eksponering i barne- og ungdomsårene 

er assosiert med senere utvikling av basalcellekarsinom. Lys hudtype, dvs. Fitzpatricks 
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type 1-2, rødt eller blondt hår og blå øyne øker risikoen for utvikling av 

basalcellekarsinom (1, 2). 

Andre risikofaktorer er høy sosioøkonomisk status, eksponering for ioniserende 

stråling, arsenikk og langvarig bruk av medikamenter som demper immunsystemet. 

Punktmutasjoner i p53-genet ses hos >50% av tilfellene og er trolig viktig for 

tumorprogresjon. p53-genet er et viktig genregulerende protein som er sentral i 

regulering av cellesyklus. Genet induseres ved DNA-skade for å starte 

reparasjonsprosessen (5). Mutasjoner i PTCH1-genet (protein patched homolog 1), 

som koder for et transmembranprotein, er også sentralt for utviklingen av 

basalcellekarsinom. Slike mutasjoner har blitt rapportert hos 30-70% av pasienter med 

sporadisk basalcellekarsinom og hos nesten alle med Gorlin-Goltz’ syndrom, en arvelig 

tilstand med multiple basalcellekarsinom og visse spesifikke anomalier (1, 6). Disse 

mutasjonene gir redusert tumorsuppresjon og dysregulering i hedgehog-proteiner, 

som er viktig signalmolekyler under utviklingen av embryo, og som kan fremme 

karsinogenesen (1, 2).  

 

Kliniske former 

Basalcellekarsinom vokser lokalt og oftest langsomt. Lesjonene blir etter flere år 

invasiv og lokalt destruktiv og metastaserer helt unntaksvis. Pasientene kan registrere 

små sår i huden som blør lett og ikke tilheler. Kløe, ubehag og smerte kan forekomme, 

særlig ved perinevral innvekst ved aggressive tumorer (2).  

Basalcellekarsinom inndeles klinisk i tre typer: nodulær, superfisiell og 

morfeaform (Figur 1) (7). Nodulære basalcellekarsinomer, som utgjør ca. 70%, er 

klinisk velavgrensede, papuløse eller nodulære lesjoner med en glinsende overflate i 

skrått innfallende lys og med teleangiektasier. Ikke sjelden ses et sentralt ulcus, såkalt 

ulcus rodens, med eller uten kruster, og med en elevert ruglete randsone. Kinn, 

nasolabialfurer, panne og øyelokk er predileksjonssteder (1, 2). 

Superfisielle basalcellekarsinomer, som utgjør omlag 15%, er overfladiske, 

oftest velavgrensede, lett opphøyde og erytematøse og kan ligne eksem eller psoriasis-

plakk. Kruster og en lett uregelmessig opphøyd randsone med små papler, såkalt 

perlemorsrand, kan forekomme. De er vanligvis lokalisert på trunkus og ekstremiteter, 

men kan også forekomme på andre soleksponerte områder, slik som ansikt og hals. 
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Varierende mengder av melaninpigment kan forekomme i lesjonen, og slike lesjoner 

kalles da pigmentert basalcellekarsinom. Superfisielle basalcellekarsinomer ses oftere 

hos yngre pasienter. Nodulært basalcellekarsinom og superfisielt basalcellekarsinom 

vokser langsomt og lokalt destruktivt og regnes ikke som aggressive. Derfor er risikoen 

for residiv etter behandling lav (1, 2).  

 

 

Figur 1. Eksempler på superfisielt (A), nodulært (B) og morfeaformt (C) 

basalcellekarsinom (7) 

 

De resterende 10-15 % utgjøres av morfeaforme basalcellekarsinomer. Disse 

har et mer aggressivt vekstmønster enn nodulære og superfisielle 

basalcellekarsinomer og med langt større risiko for residiv etter behandling. Slike 

lesjoner omtales derfor gjerne som høyrisiko-basalcellekarsinom. I tillegg bør et ikke-

radikalt behandlet basalcellekarsinom og basalcellekarsinom-residiv, uavhengig av 

histologisk type, defineres som høyrisiko-basalcellekarsinom (8).  

Klinisk er morfeaformt basalcellekarsinom kjennetegnet av en makuløs, 

irregulær, gjerne gulaktig lesjon med en glinsende overflate, lett nedsunket eller 

atrofisk. Ulcerasjoner, ektatiske kar og små kruster kan mangle eller være mindre 

fremtredende. Avgrensningen mot frisk hud er ofte uskarp og vanskelig å bestemme 

klinisk. Lesjonen kan lenge overses av både pasient, pårørende og lege og mistolkes 

ofte som et arr (1, 2).   

 

Histologiske former  

Mange histologiske inndelinger er foreslått; en mye brukt inndeling er nodulær, 

superfisiell, mikronodulær, basoskvamøs og morfeaform/infiltrerende. Det er ikke 

uvanlig med et blandet histologisk vekstmønster i samme tumor (9).  
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Basalcellekarsinom utvikler seg fra basaloid epitel i anagene hårfollikler, mer 

spesifikt i bulbus og follikulære matrixceller, og spesifikke basaloide celler i 

interfollikulær epidermis. Disse cellene stammer trolig fra pluripotent epitel hos 

voksne eller epiteliale germinalceller hos barn. Keratinprofilen ligner den vi ser i nedre 

del av hårfollikkelen.  

Superfisielt basalcellekarsinom har reder av tumorceller som vokser radialt 

langs en akse parallelt med epidermis (radial vekst). Nodulært basalcellekarsinom 

består av dermale tumorøyer hvor tumorcellene langs kanten vokser i et 

palisademønster. Øyene er ofte adskilt fra stroma, såkalt stromal retraksjon. 

Mikronodulært basalcellekarsinom regnes som en variant av nodulært 

basalcellekarsinom med mindre tumorcelleøyer og har mer aggressivt vekstmønster. 

Morfeaformt basalcellekarsinom karakteriseres ved irregulære reder og strenger av 

atypiske basalceller omgitt av tykt, fibrøst stroma. Basoskvamøst basalcellekarsinom, 

også omtalt som metatypisk, viser histologiske likhetstegn med både 

basalcellekarsinom og plateepitelkarsinom (2, 9). 

Basalcellekarsinom kan også inndeles etter prognose i to grupper, høyrisiko-

basalcellekarsinom og lavrisiko-basalcellekarsinom (Tabell 1) (2, 7, 9).  

 

Tabell 1. Inndeling av basalcellekarsinom etter prognose (7) 

 

Prognostisk gruppe Høyrisiko/aggressiv Lavrisiko/non-aggressiv 

Lokalisasjon Ansikt, tinning, hender, føtter Trunkus, proksimalt ekstremiteter 

Størrelse > 1 cm på ansikt, hender, føtter 

> 2 cm på trunkus, proksimalt 

ekstremiteter 

 

< 1 cm på ansikt, hender, føtter 

< 2 cm på trunkus, proksimalt 

ekstremiteter 

 

Histologiske  

Karakteristika 

Subtype: basoskvamøs, 

mikronodulær, morfeiform 

Perinevral infiltrasjon 

Subtype: nodulær, superfisiell 

Kliniske  

Karakteristika 

Residiv 

Tidligere bestrålt område 

Immunsuppresjon 

Uskarp avgrensning 

Primærtumor 

Immunkompetent 

Skarp avgrensning 
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Behandling 

Valg av behandlingsmetode er basert på klinisk skjønn der lokalisasjon, tumorstørrelse, 

histologisk type, pasientens alder og helsetilstand samt pasientens og legens 

preferanser er av betydning (8). Behandling av basalcellekarsinom er vanligvis 

kirurgisk. Kirurgisk eksisjon er standard behandling, fordi man da har best kontroll med 

tumors grenser. Andre kirurgiske metoder er curettage og diatermi (brenning), gjerne i 

kombinasjon. Ikke-kirurgiske behandlingsmetoder omfatter strålebehandling, 

fotodynamisk behandling, kryobehandling og lokalbehandling med imiquimod eller 

fluorouracil. Systemisk behandling med hedgehog-hemmere (vismodegib, sonidegib) 

er aktuelt ved syndromer kjennetegnet av multiple basalcellekarsinomer (1).  

Behandlingsmålet er å fjerne tumor fullstendig og å bevare funksjon og få til et 

tilfredsstillende kosmetisk resultat. Valg av behandling henger i stor grad sammen med 

risiko for residiv av tumorlesjonen. En annen viktig faktor er lokalisering av den 

aktuelle lesjonen. I ansiktet kan funksjon og tilfredsstillende kosmetisk resultat være 

vanskelig å oppnå med kirurgi. Derfor må ofte andre behandlingsmetoder 

vurderes. Pasientens egne tanker om risiko og fordeler ved ulike behandlingsmetoder 

må også tas med i vurderingen av behandling. En mulig strategi for 

behandlingsmodaliteter er summert i tabell 2 (2, 7). 

 

Eksisjon 

Vanlig eksisjonskirurgi benyttes på steder der det er tilstrekkelig med hud rundt 

lesjonen for ukomplisert lukking etter eksisjon.  

Fordelene med kirurgisk eksisjon er at man kan vurdere ved histologisk 

undersøkelse hvorvidt lesjonen er fjernet radikalt. Ved vanlig kirurgisk eksisjon 

identifiseres svulstens kliniske avgrensning og med en passende margin, ofte 2-3 mm, 

eksideres lesjonen. Vertikale tverrsnitt av resektatet blir vurdert av patolog for å 

vurdere avstand til sidene og i dypet, men bare noen få 2-4 µm tykke snitt av hele 

preparatet analyseres. Metoden er ikke tilfredsstillende når tumor vokser 

infiltrerende. En eksisjon kan bli stor, slik at det er nødvendig med 

fullhudstransplantasjon eller komplisert lappeplastikk (8).  
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Tabell 2. Aktuelle behandlingsmetoder ved basalcellekarsinom (7) 

 

Lokal tumor 

nBCC, mBCC Ansikt, høyrisikoprofil: mikroskopisk kontrollert kirurgi 

Trunkus, proksimale ekstremitet, lavrisikoprofil: eksisjon med 4-10 mm fri 

rand 

sBCC Eksisjon med 4-10 mm fri rand 

Kryokirurgi 

Ablativ laserterapi (CO2, Er:YAG) 

PDT > 2x, med 1-4 ukers intervall 

Topikal: Imiquimod, 5-FU 

Avansert tumor, kirurgi ikke egnet eller kontraindisert 

Røntgenstråler Indikasjoner: inoperabel tumor, inkomplett reseksjon makro-/mikroskopisk 

uten mulighet til reeksisjon eller at pasienten ikke er egnet for operasjon 

Dose:  50-70 Gy 

Perorale hedgehog-

hemmere 

Vismodegib: 150 mg/dag  

Sonidegib: 200-800 mg/dag  

 

nBCC= nodulært basalcellekarsinom 

mBCC= morfeaformt basalcellekarsinom 

sBCC= superfisielt basalcellekarsinom 

PDT= fotodynamisk terapi 

 

 

Curettage og diatermi 

Curettage og diatermi kan brukes ved behandling av lavrisiko-basalcellekarsinom. 

Lesjonen kyretteres i lokalanestesi med påfølgende diatermi for å oppnå hemostase. 

Dette gjentas én eller flere ganger for å sikre radikalitet. Fordelen med denne 

behandlingen er at den er lett tilgjengelig og enkel å gjennomføre. Mange hudleger 

anbefaler likevel ikke metoden til behandling av primære lavrisiko-

basalcellekarsinomer i ansiktet, fordi behandlingen kan gi skjemmende 

hypopigmenterte arr, og fordi residiv er hyppig (2).  
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Fotodynamisk terapi 

Fotodynamisk terapi (PDT) innebærer topikal applikasjon av et fotosensibiliserende 

stoff, f.eks. metyl-5-aminolevulinsyre, med påfølgende bestråling av rødt lys (630 nm) 

(9). Med eller uten lokalanestesi foretas en lett curettage av lesjonen. Kremen påføres 

og dekkes til med en okkluderende plastfilm i tre timer. Det fotosensibiliserende 

stoffet metaboliseres så til protoporphyrin IX, som er fotosensitivt, og som absorberes 

i tumorcellenes mitokondrier. Ved bestråling med rødt lys genereres cytotoksiske 

oksygenradikaler som induserer apoptose og nekrose.  

Fordelen med PDT er at den relativt selektivt dreper tumorcellene og i liten 

grad påvirker de normale cellene (9). Behandlingen gir et godt kosmetisk resultat. 

Ulempen er at bestrålingen med rødt lys kan være smertefull og indusere 

inflammasjon, og at det er en logistisk krevende intervensjon.  

Residivratene ved PDT er høyere enn ved kirurgi, ettersom kremen ikke 

penetrerer særlig dypt. Derfor er behandlingen først og fremst forbeholdt tynne 

lavrisiko-basalcellekarsinomer. Dagens retningslinjer anbefaler to PDT-behandlinger 

per lesjon med 1-2 ukers mellomrom (2, 10). 

 

Imiquimod 

Imiquimod er et immunmodulerende preparat som binder seg til toll-like-reseptorer. 

Dette stimulerer frigjøring av pro-inflammatoriske cytokiner og interferoner som 

stimulerer T-celle-mediert apoptose av tumorceller. Kremen er godkjent for bruk ved 

superfisielle basalcellekarsinomer og skal appliseres 5 dager per uke i seks uker. 

Bivirkninger kan være hissig erytem, væskende erosjoner og kruster (2, 10), noe som 

gjør at compliance kan bli dårlig, særlig hos eldre pasienter. 

 

Kryoterapi 

Små superfisielle basalcellekarsinomer kan behandles med kryoterapi, dvs. at flytende 

nitrogen (-196°C) sprayes på lesjonen. Kryobehandling er lett tilgjengelig og kan brukes 

på multiple basalcellekarsinomer der kravet til radikalitet ikke er så stor. Vanlige 

bivirkninger er erytem, smerte, bullae og hypopigmentering. En annen ulempe er at 

den behandlede lesjonen krever kontroller ettersom radikalitet er uviss (2). 
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Andre behandlingsformer 

5-fluorouracil (5-FU) krem er et cytostatikum som skal appliseres på lesjonen 2 ganger 

daglig til erosjon utvikles. Det brukes lite i Norge. Compliance er et problem, særlig hos 

eldre pasienter (2).  

  Røntgenbehandling er aktuelt for store tumores med kirurgisk utfordrende 

lokalisasjon hos pasienter som ikke er egnet for kirurgi (2). Strålingen fraksjoneres for å 

oppnå et optimalt kosmetisk resultat. Residivrisiko er i noen studier anført å være 

rundt 7,5% (8). 

Hedgehog-hemmerne vismodegib og sonidegib er en ny systemisk 

behandlingsmodalitet til bruk ved metastatisk og lokalt avansert sykdom der kirurgi 

eller stråleterapi ikke er egnet. Vanlige bivirkninger er muskelkramper, hårtap, 

smaksforstyrrelser, vekttap, kvalme og diaré. Preparatene er teratogene (2, 6). 

 

Mohs’ kirurgi 

Ved eksisjon av store lesjoner er det kosmetiske resultatet ofte lite tilfredsstillende. I 

ansiktet og andre utsatte områder er det derfor aktuelt med såkalt Mohs’ kirurgi for å 

bevare mest mulig friskt vev og sikre frie eksisjonsrender (8). Prosedyren innebærer 

gjentatte tangentielle snitt med peroperativ histologiske vurderinger. Dette er spesielt 

viktig ved eksisjoner av morfeaforme basalcellekarsinomer i ansiktets høyrisikosone, 

såkalt H-sone (Figur 2) (7). 

 

 

            Figur 2. H-sonen (7) 
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Mohs’ kirurgi 

Mohs’ kirurgi ble utviklet i 1930-årene og navngitt etter den amerikanske kirurgen 

Frederic Edward Mohs (11). Metoden er senere modifisert flere ganger. I USA brukes 

Mohs’ kirurgi hyppig i behandling av basalcellekarsinom; opptil en tredel av alle 

basalcellekarsinomer i USA i dag blir behandlet med Mohs’ kirurgi. Europa var senere 

ute med å benytte Mohs’ kirurgi. I Europa benyttes metoden kun på 

basalcellekarsinom med aggressivt vekstmønster lokalisert i ansiktet. Derfor er 

residivfrekvensen etter Mohs’ kirurgi høyere i europeiske studier enn amerikanske 

studier (8). 

 

Prosedyren  

Operatøren avmerker klinisk avgrensning av tumor og legger til en eksisjonsmargin på 

1-2 mm (Figur 3) (8). Operatøren markerer med suturer klokken 3, 6, 9 og 12 på  

 

Figur 3. Skisse av prosedyren ved Mohs’ kirurgi (8)    

 
 
a) Merket resektat med synlig tumor eksideres med 45° vinkel og flat bunn. b) Uttatt resektat 
fargekodes. c) Insisjoner i overflaten gjør at siderendene kan presses ned i samme plan som 
reseksjonsflaten i bunnen. Horisontale frysesnitt skjæres fra bunnen (100 % av reseksjons-
flaten), som vurderes av patolog. d) Reeksisjoner fortsetter til alt tumorvevet er fjernet. 
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pasienten før lesjonen eksideres med 45° vinkel mot hudoverflaten og med flat bunn. 

På resektatet lages det små insisjoner klokken 3, 6, 9, klokken 12 settes en sutur. 

Resektatet fargekodes og prepareres av bioingeniør som lager horisontale snitt slik at 

100% av reseksjonsflaten fremstilles i et frysesnitt. Snittene evalueres peroperativt, 

der det angis på en tegning hvor det er tumorceller i reseksjonsflaten. På denne måten 

kan man forfølge de enkelte tumorutløperne. Operatøren utvider så reseksjonen i det 

området hvor det er påvist utløper(e). Slik sikrer man at alt tumorvev fjernes, samtidig 

som man sparer mest mulig friskt vev inntil tumor. Man får da et best mulig kosmetisk 

og funksjonelt resultat. Dette er særlig viktig i sentrale deler av ansiktet hvor det er 

begrenset med vev. Radikalitet oppnås vanligvis etter 2-3 eksisjoner (8).  

Mohs’ kirurgi er en vevsbesparende metode der man ender opp med en mindre 

huddefekt enn etter vanlig eksisjon og kan derfor ofte anvende enklere 

rekonstruksjonsmetoder; i beste fall kan huddefekten lukkes med primærsutur. Residiv 

etter Mohs’ kirurgi angis i de fleste studier å være rundt 1% ved primære svulster og 

rundt 5-6 % ved residiv (8). 

 

Eksisjon versus Mohs’ kirurgi  

Tilfredsstillende eksisjonsmarginer og et kosmetisk tilfredsstillende resultat kan være 

vanskelig å oppnå i ansiktet. Ved større huddefekter i ansiktet benyttes ofte 

lappeplastikk. Det er da avgjørende med frie render før lukking med lappeplastikk for å 

unngå kamuflering og/eller flytting av tumorvev. En tumor kan kamufleres under et 

fullhudstransplantat. Residivet vil da erkjennes sent, og tumor kan ha fått utvikle seg til 

en stor tumor som kan være svært vanskelig å fjerne. Med Mohs’ kirurgi unngår man 

disse problemene. Radikalitet sikres hos nesten alle og normalvev spares slik at 

rekonstruksjonene blir små eller kan unngås (8). 

Mohs’ kirurgi er tidkrevende og ressurskrevende. Det må etableres eget 

laboratorium med kryostat og spesialopplærte patologer og bioingeniører i nærheten 

av operasjonssalen. Studier der man sammenlikner Mohs’ kirurgi med vanlig eksisjon, 

tyder på at Mohs’ kirurgi er mer kostnadseffektivt ved behandling av residiv-

basalcellekarsinomer. Slike kostnadsanalyser er ikke blitt utført for primære 

basalcellekarsinomer (8).  
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Selv om Mohs’ kirurgi er en ressurskrevende prosess må det ses i sammenheng 

med kostnader knyttet til residiv. Pasienter med residiv av basalcellekarsinom må 

gjennom flere kontrollkonsultasjoner, gjentatte biopsitakinger og nye operasjoner. 

Totalt sett vil dette være mer belastende økonomisk og psykisk for pasienten (8). 

 

Alternativer til Mohs’ kirurgi 

To andre behandlingsmetoder må nevnes som aktuelle alternativer ved behandling av 

basalcellekarsinom i ansiktet med høy risiko for residiv. En mulighet er å eksidere 

lesjonen i flere runder, såkalt flertrinnsprosedyre. Resektatet fra hver eksisjon blir 

vurdert histologisk, enten gjennom vertikale snitt eller mer komplekse horisontalsnitt 

med 100% reseksjonsflate. I påvente av histologisvaret dekkes huddefekten med 

bandasje. Denne bandasjerte huddefekten må pasienten gå med frem til 

tilfredsstillende histologisvar foreligger, noe som er uheldig dersom pasienten må 

gjennom flere eksisjonsrunder før reseksjonsranden er tilfredsstillende. Når fri 

reseksjonsrand foreligger histologisk kan lukkingen av lesjonen starte (8).  

 

Studier om Mohs’ kirurgi 

Jeg har foretatt et litteratursøk for å identifisere kliniske studier om bruk av Mohs’ 

kirurgi ved basalcellekarsinom (Figur 4), og omtaler her fire artikler som jeg anser som 

særlig relevante.  

I en retrospektiv studie fra 2004 var målet å evaluere effekten av Mohs’ kirurgi 

ved behandling av basalcellekarsinom i ansiktet (12). 620 pasienter med 720 lesjoner 

ble operert med Mohs’ kirurgi i perioden 1992-1999. Inklusjonskriteriet var 

basalcellekarsinom lokalisert i høyrisikosonen i ansiktet, histologisk aggressivt 

vekstmønster, >2 cm i diameter eller residiv av basalcellekarsinom i ansiktet. Etter en 

median oppfølgingstid på 3,6 år var residivraten 3,2% for primære 

basalcellekarsinomer og 6,7% for residiv. Prognostiske faktorer for residiv var aggressiv 

histologisk type, mer enn fire eksisjoner med Mohs’ kirurgi, stor defektstørrelse og 

residiv av basalcellekarsinom.   

En randomisert kontrollert studie fra samme behandlingssenter publisert 

samme år undersøkte effekten av Mohs’ kirurgi versus kirurgisk eksisjon av 

basalcellekarsinom i ansiktet (13). Studien omfattet 397 primære basalcellekarsinomer 
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og 201 residiv av basalcellekarsinom i ansiktet. Inklusjonskriteriet var 

basalcellekarsinom på minst 1 cm, lokalisert i høyrisikosonen i ansiktet eller histologisk 

aggressivt vekstmønster. Pasientene ble randomisert til enten Mohs’ kirurgi eller 

kirurgisk eksisjon. 66 pasienter med primære lesjoner og 13 pasienter med residiv av 

basalcellekarsinom møtte ikke til kontroll eller falt ut av studien av andre grunner.  

 Etter gjennomsnittlig oppfølgingstid på 30 måneder ble residiv påvist etter 

kirurgisk eksisjon av 5 primære basalcellekarsinomer (3%) og 3 (2%) etter Mohs’ 

kirurgi. Etter gjennomsnittlig oppfølgingstid på 18 måneder ble residiv påvist ved 3 

residiv-basalcellekarsinomer (3%) etter kirurgisk eksisjon og ingen etter Mohs’ kirurgi. 

Operasjonskostnadene var større ved Mohs’ kirurgi. Forskjellene i residiv mellom de to 

behandlingsmetodene var ikke statistisk signifikante. 

Samme forskningsgruppe publiserte i 2008 resultatene etter 5 års oppfølgning 

(14). Residiv av primært basalcellekarsinom var nå påvist hos 11 pasienter; 7 etter  

 

 
Figur 4. Flytdiagram for litteratursøk 20.01.2019 med søkeordene ”Mohs’ surgery” og 
”basal-cell carcinoma” 
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kirurgisk eksisjon (4,1%) og 4 (2,5%) etter Mohs’ kirurgi. Ved residiv av  

basalcellekarsinom ble residiv påvist ved 12 lesjoner; 2 (2,4%) etter Mohs’ kirurgi og 

10 (12,1%) etter kirurgisk eksisjon. Forskjellene var statistisk signifikant bare for residiv 

av basalcellekarsinom. Kostnadene ved behandling av et primært basalcellekarsinom 

ble beregnet til €1248 for Mohs’ kirurgi og €990 for kirurgisk eksisjon, for residiv av 

basalcellekarsinom var kostnadene henholdsvis €1284 og €1043. Forfatterne 

konkluderte med at Mohs’ kirurgi bør foretrekkes fremfor kirurgisk eksisjon ved residiv 

av basalcellekarsinomer i ansiktet.  

I 2014 ble så resultatene etter 10 års oppfølgning publisert (15). Residiv var nå 

påvist ved 21 primære lesjoner, hvorav 15 (7,5%) etter kirurgisk eksisjon og 6 (3%) 

etter Mohs’ kirurgi. Ved residiv av basalcellekarsinom ble 14 residiv registrert, hvorav 

11 (10,8%) etter kirurgisk eksisjon og 3 (3%) etter Mohs’ kirurgi. En stor andel lesjoner 

residiverte etter fem års oppfølgingstid, 56% primære basalcellekarsinomer og 14% 

residivlesjoner. Forfatterne konkluderte med at det var færre antall residiv etter 

behandling med Mohs’ kirurgi av basalcellekarsinom i ansiktet. Samtidig var andelen 

av residiv etter fem års oppfølging spesielt stor for primære basalcellekarsinomer. 

Dette understreker viktigheten av å ha lang oppfølgingstid for pasienter med høyrisiko-

basalcellekarsinomer i ansiktet.  

 

Mohs’ kirurgi ved Oslo universitetssykehus 

I 2010 startet et behandlingsteam ved Seksjon for hudsykdommer ved Oslo 

universitetssykehus med Mohs’ kirurgi for behandling av basalcellekarsinom. I denne 

oppgaven vil jeg gi en retrospektiv beskrivelse av resultatene av Mohs´ kirurgi utført av 

dette teamet frem til 2018.  

 

Metode 

Operasjonene er utført av Gro Mørk, Ingrid Roscher, Per Helsing og Linn Landrø. 

Operasjonene er gjort på pasienter med basalcellekarsinom i ansiktet med et 

histologisk aggressivt vekstmønster. Histologisk undersøkelse før inklusjon ble 

kvalitetssikret av en erfaren patolog (Trine Breivik) før pasientene ble operert. Hun 
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undersøkte også eksisjonspreparatene histologisk. Operatørene etablerte en database 

over pasienter som har fått utført Mohs’ kirurgi fra februar 2010 til august 2018 etter 

 

 
Tabell 3. Deskriptiv oversikt over basalcellekarsinomer behandlet med Mohs’ kirurgi 
ved Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus 2010-2018 
 
Pasienter:     
Antall pasienter (n)    706  
Pasienter med én lesjon (n)   691  
To lesjoner (n)          15  
Andel kvinner (n; %)    393 (56) 
Andel menn (n; %)    313 (44)  
Pasienters snittalder (år; spredning)      65,9 (25-95) 
 
Lesjoner: 
Antall lesjoner (n)    721 
Primærlesjon (n; %)    517 (72) 
Recidiv (n; %)     203 (28) 
Ikke oppgitt (n; %)            1 (<1) 
 
Lokalisasjon: 
Høyrisikoområde1 (n; %)   417 (58) 
Lavrisikoområde2 (n; %)    307 (42) 
 
Tumorstørrelse:  
Snitt (mm; spredning)      11,9 (3-38) 
 

 10 mm (n; %)     362 (50) 
11-15 mm (n; %)    236 (33) 
16-20 mm (n; %)        79 (11) 

21 mm (n; %)          37   (5) 
Ikke oppgitt (n; %)             7   (1) 
 
Histologisk subtype/vurdering: 
Morfealiknende/infiltrerende (n; %)   648 (90) 
Mikronodulær (n; %)            31 (4) 
Høyaggressiv (n; %)        1 (<1) 
Middels aggressiv (n; %)       7 (<1) 
Lavaggressiv (n; %)                     16 (2) 
Uspesifikk (n; %)      16 (2) 
Pagets sykdom (n; %)        1 (<1) 
Ikke oppgitt (n; %)           1 (<1) 
  

 
1 Tinning, nese, øre (inkl. antehelix og ørehelix), preaurikulært, overleppe, nedre øyelokk 
2  Kinn, paranasalt, panne, øyebryn, hake, underleppe, hårbunn, hals 
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modell fra Sahlgrenska universitetssykehus i Göteborg og godkjent av 

avdelingsledelsen.  

Følgende parametere er registrert i databasen: operasjonsdato, fornavn, 

etternavn, kjønn, personnummer, lokalisasjon av basalcellekarsinom i eller utenfor 

høyrisikosonen, primært eller residiv av basalcellekarsinom, tidligere behandlinger, 

histopatologisk vekstmønster, rekonstruksjonsteknikk, antall eksisjoner under det 

aktuelle inngrepet, operatører, tumorstørrelse, størrelsen på primærdefekt og 

sluttdefekt og resultater av kliniske kontroller etter 6, 12, 24, 36, 48, 60 måneder.  

Samtykkeerklæringer fra pasientene for bruk av data til publisering, kurs og 

undervisning var innhentet. Studien er godkjent av Personvernombudet ved Oslo 

universitetssykehus. Alle data er anonymisert.  

 
Tabell 4. Primærdefekt, antall eksisjoner og sluttdefekt etter Mohs’ kirurgi av 
basalcellekarsinom (n=721) 
 
Primærdefekt1 

Lengste bredde (mm; snitt; spredning)  15,0 (6-41) 
Korteste brede (mm; snitt; spredning)  12,5 (5-37) 
 
Antall eksisjoner:  
1 (n; %)      191 (26)  
2       400 (55) 
3      105 (15)  
4         16   (2)  
> 5           4   (<1) 
Ikke oppgitt         5   (<1) 
 
Sluttdefekt2   

Lengste bredde (mm; snitt; spredning)   18,0 (6-54) 
Korteste bredde (mm; snitt; spredning)   15,1 (3-40) 
 
Rekonstruksjonsteknikk:  
Sekundærtilheling (n; %)     28 (4)  
Primærsutur (n; %)    365 (51) 
Primærsutur + sekundærtilheling (n; %)          7 (1) 
Lappeplastikk (n; %)      99 (14)  
Fullhudstransplantasjon (n; %)   205 (28) 
Henvisning ØNH-lege/plastikkirurg (n; %)   12 (2)  
Ikke oppgitt (n; %)        5 (<1) 

 
1 Ikke oppgitt ved 8 lesjoner  
2 Ikke oppgitt ved 10 lesjoner 
  

 



 20 

Resultater  

721 basalcellekarsinomer hos i alt 706 pasienter ble operert med Mohs´ kirurgi i 

perioden februar 2010 til august 2018. Tabell 3 gir en deskriptiv oversikt over 

basalcellekarsinomer behandlet med Mohs’ kirurgi. 517 lesjoner (72%) var primære 

basalcellekarsinomer, og 393 pasienter var kvinner (56%). Gjennomsnittsalder var 65,9 

år (spredning 25-95 år). 417 (58%) basalcellekarsinomer var lokalisert i høyrisikosonen. 

Gjennomsnittlig tumorstørrelse var 11,9 mm. 648 lesjoner (90%) var morfeaforme og 

infiltrerende (vurdert etter eksisjon) og 31 lesjoner (4%) mikronodulære.  

Tabell 4 gir en oversikt over primærdefekt, antall eksisjoner og sluttdefekt etter 

Mohs’ kirurgi. Tumorfrihet ble oppnådd ved 191 lesjoner (26%) etter én eksisjon og 

ytterligere 400 (55%) etter to eksisjoner. Gjennomsnittlig sluttdefektstørrelse, dvs. 

lengste diameter, var 18 mm. 

Tabell 5 viser klinisk vurdering ved etterkontroll etter Mohs’ kirurgi. Etter en 

median oppfølgingstid på 30 måneder ble residiv registrert ved 13 lesjoner (2%), 

hvorav seks (1,2%) fra primære lesjoner og syv (3,4%) fra residiv. Andelen pasienter 

som møtte til kontroll avtok gradvis med økende tid etter operasjon.  

Tabell 6 gir en beskrivelse av 13 basalcellekarsinomer i ansikt med påvist residiv 

etter Mohs’ kirurgi. 12 residiv gjaldt morfeaforme eller infiltrerende lesjoner. 9 residiv 

gjaldt lesjoner lokalisert i høyrisikosonen. 6 residiv var etter behandling av primære 

basalcellekarsinomer og 7 etter residiverte basalcellekarsinom. Alle pasientene med 

påvist residiv ble operert i perioden 2010-15 (ikke vist i tabell). Residivlesjonene hadde 

en snittstørrelse på 10 mm (spredning 7-18 mm).  

 
Tabell 5. Klinisk vurdering ved etterkontroll etter Mohs’ kirurgi av basalcellekarsinom 
i ansikt (n=721) 
 

Totalt Møtt (%) Ikke residiv (%)  Residiv (%) Mors  
 
  6 mndr. 720    549 (76)  546 (99) 2 (<1)   1 
12 mndr. 719   319 (44)  316 (99)   2 (<1)  1  
24 mndr. 516    223 (43)  216 (97)   7 (3)   
36 mndr.  448   122 (27)  120 (98) 2 (2)  
48 mndr. 337   106 (31)  106 (100) 0  
60 mndr. 274     84 (31)    84 (100) 0  
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Diskusjon 

I denne studien ble residiv påvist hos 2%. Dette bekrefter at Mohs´ kirurgi er en svært 

effektiv behandlingsmetode av basalcellekarsinom i ansiktet av høyrisiko type. 

Resultatene samsvarer godt med studier ved andre sentre med mer erfarne 

operatører. De fleste residiv ble registrert hos pasienter som ble operert de første 

årene (data ikke vist), noe som tyder på at operatørene ble dyktigere med økende 

erfaring. 

Oppfølgingstiden varierte, og andelen som møtte til kontroll avtok sterkt med 

økende tid etter operasjonen. Dette innebærer at funnene må tolkes med forsiktighet, 

ettersom residiv kan oppstå sent (15). Vi mener likevel at det er sannsynlig at pasienter 

som selv registrerer et mulig residiv, ville ha tatt kontakt med avdelingen. 

 

 
Tabell 6. Beskrivelse av 13 basalcellekarsinomer i ansikt med residiv etter Mohs’ 
kirurgi 
  
Kjønn: 
 Andel kvinner (n; %)     6 (46%) 

Andel menn (n; %)     7 (54%) 
Pasienters alder: 

Snitt (år; spredning)   68,1 (56-85) 
Primær/residiv: 

Primær (n; %)      6 (46%) 
Residiv (n; %)        7 (54%) 

Lokalisering: 
Høyrisikosone (n; %)     9 (69%) 
Lavrisikosone (n; %)       4 (31%) 

Tumorstørrelse: 
Snitt (mm; spredning)   10 (7-18) 

Histologisk subtype: 
Morfealiknende/infiltrerende (n; %) 12 (92,5) 
Lavaggressiv (n; %)     1 (7,5)  

Antall eksisjoner: 
1 (n; %)       2 (15%) 

 2       9 (69%) 
 3       1 (7,5%) 
 4       0 
 5       0 
 >5        1 (7,5%) 
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Antallet primære basalcellekarsinomer i vår studie var noe høyere enn i de 

omtalte studiene, noe som skulle tilsi et lavt residivtall. Forskjellene må likevel kunne 

sies å være små. I vår studie var andelen lesjoner lokalisert i høyrisikoområdet lavere 

enn i de andre studiene (13-15), men hvordan dette har påvirket residivraten er uvisst. 

Andel histologisk aggressive lesjoner var vesentlig høyere enn i de andre 

studiene (12-15). Dette gjenspeiler en strengere seleksjon av pasienter. I vår studie 

definerte vi morfeaforme, infiltrerende og mikronodulære basalcellekarsinom som 

aggressive vekstmønstre, mens de andre studiene også definerte basoskvamøst 

og/eller trabekulært vekstmønster som aggressive vekstmønstre. 

Gjennomsnittlig tumorstørrelse i vår studie var mindre enn i én av nevnte 

studier (11,9 mm versus 15,8 mm) (12); gjennomsnittlig tumorstørrelse er ikke angitt i 

de øvrige tre. Pasientenes snittalder var omtrent den samme. 

 

Konklusjon 

Mohs’ kirurgi ved basalcellekarsinom i ansiktet gir lave residivrater. Resultatene ved 

Seksjon for hudsykdommer ved Oslo universitetssykehus samsvarer godt med 

resultater fra andre hudavdelinger i Europa.  

 

Jeg takker professor Petter Gjersvik for god veiledning og overlege Gro Mørk, 

privatpraktiserende hudlege Cato Mørk og Mohs’ kirurgi-teamet ved Seksjon for 

hudsykdommer, Oslo universitetssykehus for uvurderlig bistand.  
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