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Sammanfattning 
Riktlinjen bygger på en genomgång av internationella riktlinjer samt av regionrepresentanternas 
gemensamma kliniska erfarenhet. Det har tidigare funnits lokala riktlinjer på enskilda kliniker, men 
inga gemensamma riktlinjer regionalt eller nationellt. De viktigaste konsekvenserna av den framtagna 
riktlinjen är att patienter med ögonnära basalcellscancer kan erbjudas likvärdig vård oavsett 
bostadsort. 

1. Om konsekvensbeskrivningen 
Nationella arbetsgruppen (NAG) Plastik orbita ansvarar för konsekvensbeskrivningen.  

Eva Dafgård Kopp, ögonläkare i Stockholm och ordförande i NAG Plastik orbita, har lett arbetet. 
Övriga representanter i NAG Plastik orbita är Annelie Hamrin (Sundsvall), Eva Källsbo (Stockholm), 
Karin Svedberg (Göteborg), Karl Engelsberg (Lund), Kersti Sjövall (Västerås) och Sofia Hjersing 
(Linköping). 

Samtliga representanter har deltagit i arbetet och godkänt det slutliga förslaget. 

2. Konsekvenser 
2.1 Omfattning 
Basalcellscancer är den vanligaste maligna hudtumören, incidensen ökar stadigt. Incidensen för 
ögonnära basalcellscancer är 11/100 000 invånare i Sverige. Patienter med ögonnära basalcellscancer 
behöver utredas, behandlas och i vissa fall följas av ögonläkare med ögonplastikkirurgisk kompetens. 
Vid avancerad och utbredd tumör kan samarbete med ÖNH-specialister, hudläkare och onkologer bli 
aktuellt. 

2.2 Nytta eller risker för individen  
Riktlinjen syftar till att patienter med ögonnära basalcellscancer erbjuds likvärdig vård oavsett 
bostadsort. Några risker på individnivå kan inte identifieras. 

2.3 Etiska aspekter 
Riktlinjen kan inte ses påverka individens autonomi eller integritet. Alla periokulära maligniteter har 
redan idag hög prioritet, detta ändras inte av denna riktlinje och det finns därför ingen risk för 
undanträngningseffekter. 

2.4 Verksamhet och organisation 
Riktlinjen följer till stora delar den praxis som man redan följer vid utredning och behandling av 
ögonnära basalcellscancer och innebär mer ett förtydligande av utredningsgång, behandling och 
uppföljning. 

2.5 Kostnader 
Riktlinjen bedöms inte påverka några kostnader.  
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2.6 Kompetensförsörjning 
Riktlinjen ändrar inte behovet av kontinuerlig kompetensförsörjning. Den nya riktlinjen behöver 
spridas till ögonsjukvården i alla regioner samt till andra specialiteter i regioner där ögonläkare med 
ögonplastikkirurgisk kompetens saknas. 

2.7 Påverkan på andra kunskapsstöd 
Riktlinjen bedöms inte påverka andra kunskapsstöd. 

2.8 Påverkan på andra nyckelfrågor i hälso- och sjukvården 
Riktlinjen bedöms inte påverka andra nyckelfrågor i hälso- och sjukvården. 

2.9 Uppföljning 
Riktlinjen innebär en rekommendation om att kontroller av denna patientgrupp skall vara enhetliga 
och lika oavsett bostadsort.  

2.10 Övriga konsekvenser 
Riktlinjen bedöms inte ge övriga konsekvenser. 
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