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NB: Download ”Socrative Student” app’en eller fremsøg den i en browser 
Login med Room name: TAUDORF



Dermatoskoper

• Håndholdte apparater 

• En forstørrelseslinse og en lyskilde der sender lys ind fra siderne 
! transillumination 

• Visualiserer strukturer og farver i epidemis og superficielle del 
af dermis  

• Flere typer dermoskopi 
• Upolariseret lys (alle lag)  
• Polariseret lys (dermo-epidermal junction og superficielle 

dermis)



Praktisk anvendelse – simpelt!

• Tænd dermoskopet 
• Tilfør væske til vævet/linsen 
• Sørg for god kontakt mellem huden og dermoskopet 

• Væsken  
• Standard: 70% alkohol/spritswabs 
• Negle, slimhinder: explorationsgel 
• Andre muligheder: vand, immersionsolie



Fortolkning – knap så simpelt!

Er elementet 
melanocytært

?

Benign Malign

Non-melanocytært 
Identifikation?

NEJJA

Benign Malign 

Melanocytært 
Identifikation?

Melanocytære læsioner (nævi) 
Netværk 

Brunt pseudonetværk  
(i ansigtet) 

 Aggregerede globuli 
Parallelle mønstre (fodsåler/

håndflader) 
Homogen blå pigmentering 

Pigment i negle

Fortolkning – knap så simpelt!



Melanocytære læsioner

Netværk 

Brunt pseudonetværk (ansigt) 

Aggregerede globuli 

Parallelle mønstre (fodsåler/
håndflader) 

Homogen blå pigmentering 

Pigment i negle



Fortolkning – knap så simpelt!

Er elementet 
melanocytært

?

Benign Malign

Non-melanocytært 
Identifikation?

NEJJA

Benign Malign 

Melanocytært 
Identifikation?

Melanocytære læsioner 
(nævi) 

Netværk 
Pseudonetværk (ansigt) 

 Aggregerede globuli 
Parallelle mønstre 

(fodsåler/håndflader) 
Homogen blå pigmentering 

Pigment i negle

Melanocytære læsioner



Benign/Malign?

• Mange forskellige systemer (ABCDE, Menzie, 7-punktsregel mfl.) 
• Vælg ét system og brug det hver gang 
• Screenings-dermoskopi: 3-punkts-reglen 
• Obs: størrelse <6 mm, dybe læsioner, variation ift. body-sites



3-punkts-reglen
• Assymmetri (1 point) 

• Farver 

• Strukturer 

• IKKE form 

• Atypisk pigmentnetværk (1 point) 
• Fortykkede linjer 

• Uregelmæssige huller 

• Blå/hvide strukturer (1 point) 

2 point eller mere => suspekt 

Sensitivitet: 96% Specificitet: 33% ! I fanger de fleste, men sender mange videre 

Undlad på: størrelse <6 mm, blue nævi, håndflader/fodsåler, negle, ansigt

NB: Det er altid et skøn! 
Husk også at spørge til udvikling



Umiddelbar mening? 

Benign/Malign?

Dermnet NZ 

SOCRATIVE 1-3



Asymmetri 
NB: Af farver, strukturer (IKKE form), 1 akse er nok

Kan du dele elementet i to halvdele med forskellig farve og struktur?

Dermnet NZ 

1 point? 0 point 1 point



Pigmentnetværk 
Regelmæssigt     Uregelmæssigt/Atypisk

Dermoscopedia.org 



Atypisk pigmentnetværk?

Dermnet NZ 

1 point 
Fortykkede grene

0 point 1 point 
Fortykkede grene



Blå-hvide strukturer (slør eller globuli)

Dermoscopedia.org 



Blå-hvide strukturer?

Dermnet NZ 

1 point 
Hvidt mælkeslør

0 point 1 point? 
Blå globulus?



Samlet score?

(2 eller mere? ! henvis)

Dermnet NZ 

2-3 point 
(assymmetri? 
atypisk netværk, 
mælkeslør)

0 point 2-3 point  
(assymmetri, atypisk netværk, 
blå globuli?)



0 point 
Compound nævus

2-3 point 
- Assymmetri 
- Atypisk netværk 
- Hvid farve? 
Invasivt melanom

Dermnet NZ 

SOCRATIVE 4-6

3 point 
- Assymmetri 
- Atypisk netværk 
- Hvid farve 
Invasivt melanom

3-punktsscore?
- Assymmetri? 
- Atypisk netværk? 
- Blå/Hvid farve?



3-punktsscore?

Dermnet NZ 

Seborroisk keratose 
- Intet netværk, pseudonetværk 

(ansigt), Aggregerede globuli, 
Parallelle mønstre (fodsåler/
håndflader) eller Homogen blå 
pigmentering 

- Særlige kendetegn 

BCC 
- Ingen melanocytære 

kendetegn 
- Særlige BCC kendetegn 

Invasivt melanom 
- Asymmetri 
- Atypisk netværk 
- Hvidt mælkeslør

SOCRATIVE 7-9



3-punkts score?

Blue nævus 
Dybt i dermis 
Ikke egnet til dermoskopi 
Henvis! (eller fjern in toto)

Dermnet NZ 



3-punkts score?
Benignt nævus i planta pedis 
Ikke egnet til 3-punkts score 

Tip:  
Der må gerne være pigment i dalene 
Identificér bakkekammene (med udførselsgange) 

Pigment her ! suspekt 
Henvis hvis i tvivl!

Dermnet NZ 



Pigmentering i negle - Ikke egnet til 3-punktsscore

3-punkts score?

Dermnet NZ & Healthline

Benigne tegn (melanonychia):  
• Brun stribe,  
• ensartet,  
• lige bred proximalt og distalt 
• Flere fingre med forandringer 

Maligne tegn: 
• Ændringer 
• Opstået i voksenalder 
• > 3 mm bred 
• Kegleform 
• Flere farver, uregelmæssig 
• Hutchinsons tegn (påvirket hud omkring) 
• Destruktion/dislokation af neglepladen 
• Smerte 
NB: Er oftere end andre MM amelanotiske (lyserøde)



Ansigtet – ikke egnet til 3-punkts-score 
Eksempler på benigne pigmenterede læsioner 

Dermnet NZ & Lifealth.com



Fra benign til malign – Dermoskopi i ansigtet

• Ensartet 
• Pseudo-netværk 
• Mølædte kanter

Solar lentigo 
• Flad 
• Velafgrænset

Lentigo Maligna (in situ) 
• Størrelse: >> 6 mm
• Irregulær form
• Variabel pigmentering

Lentigo Maligna Melanoma 
• Partiel fortykkelse af læsionen
• Øget antal farver

• Granulae omkring follikler 
• Grå koncentriske cirkler 

Rhomboide strukturer 
• Grå ”dots”/”clods” 

• Som lentigo maligna 
• Plus melanom-tegn 

MAKROSKOPI

DERMOSKOPI



Melanocytære læsioner

Netværk 

Pseudonetværk (ansigt) 

Aggregerede globuli 

Parallelle mønstre (fodsåler/
håndflader) 

Homogen blå pigmentering 

Pigment i negle



3-punkts-reglen
• Assymmetri 
• Farver 

• Strukturer 

• IKKE form 

• Atypisk pigmentnetværk 

• Blå/hvide strukturer 

2 point eller mere => suspekt 

Sensitivitet: 96% Specificitet: 33% ! I fanger de fleste, men sender mange videre 

Undlad på: størrelse <6 mm, blue nævi, håndflader/fodsåler, negle, ansigt

NB: Det er altid et skøn! 
Husk også at spørge til udvikling



Vetterslev Høm Gymnastikforening



Fortolkning – knap så simpelt!

Er elementet 
melanocytært

?

Benign Malign

Non-melanocytært 
Identifikation?

NEJJA

Benign Malign 

Melanocytært 
Identifikation?

Melanocytære læsioner 
(nævi) 

Netværk 
Pseudonetværk (ansigt) 

 Aggregerede globuli 
Parallelle mønstre 

(fodsåler/håndflader) 
Homogen blå pigmentering 

Pigment i negle



Non-melanocytære: Benign eller malign?

• Ingen systematisk regel 
• Mønstergenkendelse… 

• Vi tager turen fra benign ! malign



Solar lentigo   !   seborroisk keratose

Dermoscopedia.org & Dermnet NZ 



Seborroisk keratose

Dermoscopedia.org & Dermnet NZ 



Aktiniske keratoser i ansigtet

Dermnet NZ 

• Erythematøst pseudonetværk (”Jordbær-konfiguration”) 
• Skældannelse 
• Hvide ringe omkring gule follikler (keratinplugs) 
• Rosetter (4 hvide dots) under polariseret lys  
      (NB: findes også ved andre læsioner feks dermatofibromer og SCC) 



Pigmenterede aktiniske keratose i ansigtet

Dermnet NZ 



Aktiniske keratoser på krop og ekstr.

(Polariseret lys)

Dermnet NZ 

• Erythematøs baggrund 
• Hvid/gul skældannelse (”østers-flager”) 
• Punktformede kar 
• Rosetter under polariseret lys  
      (NB: findes også ved andre læsioner feks dermatofibromer og SCC) 



Dermoscopedia.org 

I a
nsig

tet
…



Spinocellulært carcinom 

 Tab af normalt væv  
 Central keratin masse  
 Skældannelse 
 Hårnålekar og punktate kar  
 Ulceration  

! Komplet kaos…



Basalcelle carcinom (BCC)

 Dermnet NZ 



Dermoscopedia.org & Dermnet NZ 



Dermoscopedia.org & Dermnet NZ 



Dagens gyser: Ikke-pigmenterede maligne læsioner
Amelanotiske superficielle/nodulære melanomer 

• 3 R’s (Red, Raised, Recent change) 

• Kan godt have rester af pigment 

• Mange forskellige kar 

• Hvide linjer ved polariseret lys

Dermnet NZ 



Ikke-pigmenterede benigne dimser og dutter…

Dermatofibrom

Neurofibrom

Sebaceøs hyperplasi

fodvorte

Cherry angioma



QUIZ…
SOCRATIVE  10-14                              



Diagnose?

SCC 
Clues: central keratinmasse, begyndende ulceration, skældannelse

Dermnet NZ 



Diagnose?

Aktinisk keratose i ansigtet 
Clues: rødt pseudonetværk (”jordbær”), skældannelse Dermnet NZ 



Diagnose?

Seborroisk keratose 
Clues: ensartet lysbrun, intet pigmentnetværk, ”finger-print” Dermnet NZ 



Diagnose?

Aktinisk keratose i ansigtet (pigmenteret) 
Clues: rødt pseudonetværk (”jordbær”) med spredt pigment, gule ringe omkring hvide follikler

Dermnet NZ 



Diagnose?

Basalcellecarcinom 
Clues: forgrenede kar i flere tykkelser, blå-grå ovoide strukturer, grå globuli/dots, bladlignende perifere strukturer 

Dermnet NZ 



Fortolkning – knap så simpelt!

Er elementet 
melanocytært?

Benign  

• Junction nævus 

• Compound nævus 

• Dermalt nævus 

• Solar lentigo (ansigt)  

• Melanonychia

Malign 

• Malignt melanom 

• Lentigo maligna melanoma 
(ansigt)

Non-melanocytært 
Identifikation?

NEJJA

Benign 

• Solar lentigo (krop) 

• Seborroiske keratoser 

• Aktiniske keratoser 

• Dermatofibrom 

• Neurofibrom 

• Cherry angioma 

• Vorter 

• Sebaceøs hyperplasi 

• Mfl…

Malign  

• BCC 

• SCC 

• Amelanotisk superficielt 
melanom 

• Amelanotisk nodulært 
melanom

Melanocytært 
Opdeling?

Melanocytære læsioner (nævi) 
Netværk/Brunt pseudonetværk (ansigt)/ 

Aggregerede globuli/ 
Parallelle mønstre (fodsåler/håndflader)/ 

Homogen blå pigmentering 
Pigment i negle

NB: Listerne over benigne/maligne læsioner er ikke-udtømte eksempler…

3-punktsregel: 
• Asymmetri (farve og struktur)? 
• Atypisk netværk? 
• Blå/hvide strukturer? 

Undtagelser: < 6 mm, hånd- og 
fodsåler, ansigt, negle, blue nævi



Lærebøger og hjemmesider
• YouDermoscopy 
• Dermoscopedia.org



Spørgsmål?

?


