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Syfte 
Syftet är att skapa ett underlag för en likartad vård i Sverige oavsett bostadsort genom att upprätta 
en nationell riktlinje för utredning, behandling och uppföljning av patienter med periokulär 
Merkelcellscancer, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Riktlinjen bygger på det Nationella vårdprogrammet för Merkelcellscancer. 

Metodbeskrivning – Så har riktlinjen arbetats fram 
Denna riktlinje har utarbetats av NPO ögonsjukdomars nationella arbetsgrupp (NAG) för Plastik 
orbita. I den nationella arbetsgruppen har representanter från alla sex sjukvårdsregioner ingått. 
Ordförande har varit Eva Dafgård Kopp, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. 

Patienter har inte funnits med i den nationella arbetsgruppen. Ingen patientförening finns för 
aktuellt område. 

Den nationella arbetsgruppen inventerade initialt befintliga kunskapsstöd inom regionerna. En 
systematisk sökning av internationell litteratur inom området gjordes med hjälp av sökmotorn 
Pubmed. Innehållet i denna riktlinje bygger på Merkelcellscancer – Nationellt vårdprogram, 
remissversion 2020-09-15 [15].  Därutöver har information hämtats från relevanta fallstudier och 
översiktsartiklar, till exempel Europeiska konsensusbaserade interdiciplinära riktlinjer [12]. 
Sakkunniggranskning har skett av Jan Lapins, hudspecialist, Karolinska universitetssjukhuset. 
Arbetsgruppen har granskat riktlinjen och kommit fram till detta konsensusdokument. 

Bakgrund 
Merkelcellscarcinom (MCC) är en ovanlig, högaggressiv hudtumör. Ursprunget anses vara 
neuroendokrina celler, så kallade merkelceller [1]. Tumören metastaserar lätt och utmärker sig 
genom sin snabba tillväxt. Kliniskt presenterar den sig som en snabbväxande, fast, oöm, hudfärgad 
eller blåröd knuta i kroniskt solexponerade hudytor hos patienter med ljus hudtyp. Den vanligaste 
lokalisationen är huvud-halsregionen (52 %) och i denna region utgår 5–20 % från ögonlocken. 
Histopatologisk analys av friska ögonlock har visat att Merkelcellerna framför allt är lokaliserade i 
anslutning till ciliernas hårfolliklar centralt på ögonlocket. Tumören sitter i cirka 75 % av fallen i det 
övre ögonlocket och nära ögonlockskanten [2,17]. MCC är vanligare bland män (61,5 %) och hos äldre 
med en medianålder vid diagnos på 81 år i Sverige [4,5,6]. Svårigheterna att ställa rätt diagnos tidigt 
gör att prognosen försämras då sjukdomsutbredningen vid diagnostillfället har stor betydelse för 
överlevnaden.  

Incidensen i Europa beräknas till 2–4 per miljon invånare och den har ökat sedan 1980-talet [3,4]. En 
anledning till den ökande incidensen kan vara ökad andel äldre i befolkning och förbättrad 
diagnostik. I Sverige diagnosticeras cirka 50 nya patienter per år varav drygt 1 % drabbar 
ögonregionen. 

Riskfaktorer för att utveckla MCC [9,15] är följande: 

• Kumulativ exponering av UV-strålning, inkluderande artificiellt UV-ljus från exempelvis 
solarier. 

• Ljus hudtyp. 
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• Hög ålder. 

• Merkelcellspolyomavirus (MCPyV)-infektion. Viruset är vanligt förekommande hos vuxna 
människor [7], men trots att många i vuxen ålder är infekterade med MCPyV så utvecklar 
väldigt få MCC. Det har angetts virusförekomst i tumörmaterial mellan 25–80 % [8,10]. Det är 
sannolikt att de flesta MCPyV-infektioner inte orsakar cancer. Människor med MCC och 
MCPyV-infektion smittar inte. 

• Immunosuppression. 

o Hiv. 

o B-cellsmaligniteter. 

o Organtransplantation med påföljande immunosuppression. 

• Andra aktiva maligniteter. 

 
Prognostiskt ogynnsamma faktorer är manligt kön, tumörlokalisation i huvud, hals eller bål, 
tumörstorlek och pågående immunosuppression [11]. MCC som ännu inte metastaserat har den 
bästa prognosen (71 % survival rate). Vid regional och fjärrmetastasering är femårsöverlevnaden 52 
% [5]. 

Utredning/diagnostisering 
Patienten kan söka för en snabbväxande (inom 3 månader), röd-violett eller rosa hudförändring, ofta 
utan symtom. I status noteras typiskt en solitär, fast, oöm, hudfärgad eller rödaktig tumör med 
nodulärt eller mer plaqueformat växtsätt. Tumören sitter typiskt nära ögonlockskanten i övre 
ögonlocket och är ofta associerad med madaros. Tumören är oftast inte ulcererad vid diagnos. 
Exempelbilder på kliniska utseendet återfinns bland annat i Nationella vårdprogrammet för 
Merkelcellscancer [15].  

En klinisk undersökning av förändringen, omkringliggande hud samt ytliga lymfkörtelstationer ingår i 
status.  

Vid alarmsymtom för okänd hudtumör bör man sträva efter en högprioriterad utredning och diagnos 
baserad på histopatologisk undersökning. Alarmsymtomen är en asymtomatisk, snabbväxande lesion 
på solexponerad hud hos patient med immunosuppression och ålder över 50 år.  

Väntetiden på excision får inte fördröja utredningen utan bör prioriteras i klass med hudmelanom. 
Vid misstanke om MCC bör diagnostisk biopsi/excision göras inom en vecka. Om tumören är 
lokaliserad där det är lätt att excidera den i sin helhet,  är det att föredra framför partiell 
biopsitagning, se nedan. 

Tumören ska fotodokumenteras. Den ska också mätas vid diagnostillfället då den är snabbväxande. 
Undersökningar av hela hudkostymen ska utföras, lämpligen av hudläkare. Mikrometastaser är 
vanliga. Lymfkörtlar ska palperas.  

Initial radiologisk undersökning efter PAD-verifierad MCC är fortfarande omdiskuterad. Om det inte 
föreligger någon klinisk misstanke om regionala lymfkörtelmetastaser rekommenderas generellt sett 
inte någon initial radiologisk undersökning.  
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Föreligger inga palpabla lymfkörtlar vid diagnostillfället gör man portvaktskörtelbiopsi, om möjligt i 
samband med excision/utvidgad excision av primärturmören. Finns palpabla lymfkörtlar går man i 
stället vidare med finnålsaspiration eller mellannålsbiospi. Vid positivt fynd är nästa steg PET-DT eller 
DT huvud-hals, thorax, buk, bäcken. 

Behandlingsstrategin avgörs beroende på utfallet av lymfkörtelundersökningen [15]. 

Diagnos fås genom biopsi med PAD. I klinisk praxis anses typisk histologi kompletterad med positiv 
CK-20 och TTF-1 immunofärgning vara tillräcklig för diagnos. Vid excision är radikalitet viktig och på 
övriga kroppen eftersträvar man en marginal på (1) –2 cm där det är möjligt. I huvud/hals-regionen 
får dock funktionella hänsyn tas [12]. Excision med 5 mm marginal rekommenderas för tumörer 
periokulärt. Det har visat sig att storleken på den fria marginalen har dålig korrelation med risken för 
lokala och regionala recidiv [17,18].  Om hela tumören inte kan excideras ska biopsi tas. Biopsin tas 
lämpligen där tumören är som tjockast och inte ulcererad. Preparatet ska märkas med sutur och inte 
skäras igenom. Delar av preparatet får inte avlägsnas. Tunna eller svårorienterade preparat nålas 
med fördel på korkplatta. Preparatet läggs i ett kärl med 4-procentig buffrad formalinlösning.  

Stadieindelning MCC, AJCC VICC 8:e upplagan 

T-stadium T-kriterier 

Tx Vävnadsprovet otillräckligt för kategorisering av tumör 

T0 Okänd primärtumör 

Tis Tumör in situ 

T1 Tumörens diameter ≤ 2 cm 

T2 Tumörens diameter >2 ≤ 5 cm 

T3 Tumörens diameter > 5cm 

T4 Tumörväxt ner i fascia, muskel, brosk eller ben 

Regional spridning N-kriterier 

Nx Regionala lymfkörtelmetastaser kan inte bedömas 

N0 Inga regionala lymfkörtelmetastaser 

N1 Regionala lymfkörtelmetastaser 

N2 In transit-metastas utan regional lymfkörtelmetastas 

N3 In transit-metastas med regional lymfkörtelmetastas 

M-stadium M-kriterier 

M0 Inga bevis för distala metastaser efter klinisk eller radiologisk undersökning 

M1 Kliniskt eller radiologiskt bevis för distala metastaser 

M1a Distala metastaser i hud, subcutis eller distal lymfkörtelmetastasering 

M1b Lungmetastaser 
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Klinisk stadieindelning 

Stadium Primärtumörområde Lymfkörtlar Fjärrmetastaser 

0  In situ Inga metastaser till 
lymfkörtlar 

Inga 
fjärrmetastaser 

I Klinisk/Patologisk  ≤ 2 cm max 
tumörstorlek 

Lymfkörtlar utan 
spridning kliniskt eller 
efter patologisk 
undersökning 

Inga 
fjärrmetastaser 

IIA Klinisk/Patologisk > 2cm tumörstorlek Lymfkörtlar utan 
spridning kliniskt eller 
efter patologisk 
undersökning 

Inga 
fjärrmetastaser 

IIB Klinisk/Patologisk Primärtumör 
invaderar ben, 
muskel, fascia eller 
brosk 

Lymfkörtlar utan 
spridning kliniskt eller 
efter patologisk 
undersökning 

Inga 
fjärrmetastaser 

III    Spridning 
bortom 
regionala 
lymfkörtlar 

IV    Återfall efter 
behandling 

 

Differentialdiagnoser är benigna tumörer som lipom, dermatofibrom, epidermal cysta, chalazion eller 
pyogent granulom. MCC kan också misstas för basalcellscancer, skivepitelcancer, keratoakantom, 
kutana metastaser från till exempel småcellig lungcancer eller tumörer utgående från hårkörtlar eller 
talgkörtlar. Till skillnad från basalcellscancer och skivepitelcancer sitter MCC oftare i de övre 
ögonlocken. 

Diagnoskod: C44.1W Andra maligna tumörer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå. 

Behandling/handläggning  
MCC beror i hög grad på kumulativ exponering av UV-ljus, även artificiellt. Förebyggande 
rekommendationer till befolkningen blir därför individuellt anpassade solskyddsråd [16] och att 
avråda från användning av solarier, särskilt för personer under 18 år. Bästa solskyddet är kläder, hatt 
och solglasögon. 

Kirurgisk behandling 
Behandlingen är i första hand kirurgisk. Radikal excision, gärna med 1–2 cm marginal där det går med 
hänsyn till funktion. För periokulära tumörer kan dock 5 mm marginal vara tillräcklig [17,18].  
Excisionen bör göras med god marginal på djupet, ned till muskelfascia eller periost där så är möjligt.  
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Om det inte finns några palpabla, regionala lymfkörtlar rekommenderas portvaktskörtelbiopsi i 
samband med det primära ingreppet alternativt i samband med utvidgad excision.[13] 
Mikrometastasering till lymfkörtlar förekommer i cirka en tredjedel av fallen [14]. 

Mellannålsbiopsi eller finnålsaspiration rekommenderas till alla patienter med MCC med palpabla 
regionala lymfkörtlar. Metod väljs efter vad som ger snabbast svar. 

Efter kirurgisk behandling bör patienter diskuteras på multidisciplinär konferens.  

Vid bristande kirurgisk radikalitet av primärtumören bör lokal strålbehandling erbjudas om re-
excision inte kan utföras. 

Onkologisk behandling 
Adjuvant strålbehandling till tumörområdet bör erbjudas till patienter med merkelcellscancer 
stadium I–III. Om tumören är mindre än 1 cm, excisionen är radikal med vid marginal och patienten 
är i stadium I utan riskfaktorer kan observation övervägas. Strålbehandlingen bör inledes senast inom 
4–6 veckor efter operation [15]. Strålbehandling bör övervägas som primär behandling i stadium I–III 
när kirurgi av någon orsak inte är möjlig. Se Nationellt vårdprogram merkelcellscancer.  
 

Läkemedelsbehandling 
Adjuvant cytostatika- och immunterapi rekommenderas inte i normalfallet. Vid metastaserad 
sjukdom bör systemisk behandling övervägas med PDL1-hämmare alternativt platinumbaserad 
cytostatikabehandling [15]. 

Egenvård 
Patienten bör få undervisning om egenkontroller av huden och sunda solvanor. Fokus på inspektion 
av operationsärr och hela huden samt palpation av lymfkörtlar. Man bör avråda från komplementär 
och alternativ medicin som kan ha en negativ påverkan på effekterna av cancerläkemedel. Man bör 
rekommendera begränsat alkoholintag och rökstopp. Vikten av fysisk aktivitet efter förmåga bör 
framhållas [15]. 

Palliativ vård med indikationer för brytpunktssamtal  
Specialister i palliativ medicin samt sjuksköterskor i palliativ omvårdnad bör inkluderas i ett 
multidisciplinärt team. Vid komplexa vårdbehov bör patient och närstående erbjudas remiss till ett 
specialiserat palliativt team i alla stadier av sjukdomen. Strålbehandling bör övervägas vid tumörsår 
och smärta [15].  

Efter diagnos ska patienten remitteras till universitetssjukhus med tillgång till specialister inom 
kirurgi med kompetens för hudtäckning och rekonstruktion av huddefekter inom huvud-halsområdet 
samt för portvaktskörtelbiopsi och lymfkörtelutrymning.  

Remissen bör innehålla  

• lokalisation och storlek 

• foto 

• anamnes, allmäntillstånd och samsjuklighet, läkemedel, social situation, behov av tolk, 
eventuell funktionsnedsättning 
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• PAD-svar inklusive datum för biopsi 

• hur patienten fick sitt PAD-besked 

• kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella telefonnummer 

• uppgifter för direktkontakt med inremitterande. 

Vårdnivå  
Eftersom MCC är en så pass ovanlig cancerform rekommenderas omhändertagande på 
universitetssjukhus. Enheten bör delta i multidisciplinära konferenser, ha kompetens för kirurgisk 
excision och rekonstruktion inom huvud-halsområdet. Onkologisk klinik behövs med möjlighet att ge 
extern strålbehandling och medicinsk onkologisk behandling. I Sverige saknas ett standardiserat 
vårdförlopp (SVF) för MCC, men hög prioritering av handläggningen är nödvändig. Tiden från klinisk 
misstanke om MCC till biopsi eller diagnostisk excision och diagnos bör vara i paritet med 
tidsprioriteringen för hudmelanom. 

I samband med diagnosen bör patienten få saklig information om sjukdomen, dess behandling och 
förväntat resultat. Uppföljande samtal ska erbjudas vid behov. Informationen ska vara individuellt 
anpassad och saklig. Patienten bör erbjudas en kontaktsjuksköterska. Skriftlig patientinformation 
återfinns i bilaga 1 i Nationella vårdprogrammet Merkelcellscancer. 

Uppföljning 
Uppföljning görs var 3:e månad i 1 år och därefter var 6:e månad i upp till 5 år. Vid stadium T1N0 kan 
uppföljning ske var 6:e månad redan under det första året. Vid kontrollerna ska hela hudkostymen 
inspekteras vid mottagning med dermatoskopikunskap och lymfkörtlar ska palperas. Detta utförs 
lämpligen på hudklinik. Vid misstanke om återfall görs bilddiagnostik med DT, PET-DT eller MRT 
hjärna. Rutinmässig bilddiagnostik utan klinisk misstanke rekommenderas inte [15]. 

Kvalitetsuppföljning  
Det finns inget nationellt kvalitetsregister för merkelcellscancer (MCC) i Sverige. Registrering görs i 
Cancerregistret som är inrättat enligt lag. Registret ger underlag för såväl planering och utvärdering 
av sjukvård och förebyggande insatser som epidemiologisk och tumörbiologisk forskning. I 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret (HSLF-FS 
2016:7) beskrivs hur samtliga vårdgivare är skyldiga att rapportera till registret. För ytterligare 
information se Cancercentrum.se/Cancerregistret. Samtliga fall av MCC ska anmälas till 
cancerregistret. Anmälan görs elektroniskt via CanINCA eller på blankett. 

Följande kvalitetsindikatorer och målnivåer för diagnosen skulle kunna vara relevanta [15]. 
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Kirurgi 

• Väntetid remiss till första besök. 
o Andel patienter som fått nybesök på specialistklinik på grund av misstänkt eller 

konstaterad MCC inom en vecka efter utfärdande av remiss. 
• Väntetid från diagnos till primär excision och eventuell portvaktskörtelbiopsi. 
• Väntetid från primär excision och portvaktskörtelbiopsi till PAD-besked. 

o Andel patienter som fått PAD-besked om cancerdiagnos inom elva dagar efter utförd 
portvaktskörtelbiopsi. 

• MDK 
o Andel patienter utan fjärrmetastaser som diskuterat på MDK. Definitionen av MDK är 

att hudläkare, kirurg och onkolog deltar. 
• Kurativt syftande behandling vid lokaliserad MCC. 

o Andelen patienter med lokaliserad MCC som fått kurativt syftande behandling. 

Innehållsansvarig 
Eva Dafgård Kopp, överläkare, docent, S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Institutet, Stockholm. 
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