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KONKLUSION

BCC og SCC er hyppige maligne sygdomme i Danmark. 
Der findes flere forskellige behandlingsmodaliteter. 
Hurtig histologisk diagnose og risikovurdering af tumo-
ren sammenholdt med patientspecifikke faktorer er 
vigtig, for at patienten kan henvises, og man hurtigt 
kan påbegynde den for patienten bedste behandlings-
modalitet. 
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RETTELSE PR. 30. SEPTEMBER 2019 
I denne statusartikel publiceret 26. november 2018 har vi desværre angi-
vet forkerte stråledoser i afsnittet om stråleterapi.

Følgende er taget ud af manuskriptet

Der anvendes typisk totaldoser på 30-60 Gy, som gives over flere frak-
tioner, ofte gives der 17 behandlinger, men flere gentagelser kan være 
nødvendige. Efter stråleterapi kan der komme rødme og sårdannelse af 
huden. På længere sigt kan der komme lyse pigmentforandringer og atro-
fisk hud. Pga. risiko for senere sequelae, herunder sekundære cancere, 
bør stråleterapi som udgangspunkt ikke benyttes hos patienter under  
60 år.

I stedet er indsat

Ved strålebehandling anvendes totaldoser på 45 Gy (ti fraktioner, fem 
behandlinger pr. uge) eller 51 Gy (17 fraktioner, fem behandlinger pr. uge). 
Større tumorer vil ofte behandles med 60 Gy i 24 fraktioner. Akut toksicitet 
i form af rødme og sårdannelse af huden vil ofte ses. På længere sigt kan 
der komme lyse pigmentforandringer og atrofisk hud.

Med denne rettelse håber vi at kunne hindre eventuelle misforståelser, 
som de ukorrekte oplysninger måtte have forårsaget.

Rettelse pr.: 30. september 2019

I vores statusartikel [1] publiceret 26. november 2018 
har vi desværre angivet forkerte stråledoser i afsnittet 
om stråleterapi.

Følgende er taget ud af manuskriptet 
Der anvendes typisk totaldoser på 30-60 Gy, som gives 
over flere fraktioner, ofte gives der 17 behandlinger, 
men flere gentagelser kan være nødvendige. Efter strå-
leterapi kan der komme rødme og sårdannelse af hu-
den. På længere sigt kan der komme lyse pigmentforan-
dringer og atrofisk hud. Pga. risiko for senere sequelae, 
herunder sekundære cancere, bør stråleterapi som ud-
gangspunkt ikke benyttes hos patienter under 60 år.

I stedet er indsat
Ved strålebehandling anvendes totaldoser på 45 Gy  
(ti fraktioner, fem behandlinger pr. uge) eller 51 Gy 
(17 fraktioner, fem behandlinger pr. uge). Større tumo-
rer vil ofte behandles med 60 Gy i 24 fraktioner. Akut 
toksicitet i form af rødme og sårdannelse af huden vil 
ofte ses. På længere sigt kan der komme lyse pigment-
forandringer og atrofisk hud.

Med denne rettelse håber vi at kunne hindre eventuelle 
misforståelser, som de ukorrekte oplysninger måtte 
have forårsaget.
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