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Aktinisk keratos (AK)

Solskada i epidermis med fynd av atypiska keratinocyter

Potentiell men mycket liten risk för övergång i skivepitelcancer
‒ ≈10 % på 10 år (0-0,5 % risk per år?1)

Behandling har delvis rekommenderats baserat på denna risk

1. Contemporary management of actinic keratosis. Navarrete-Dechent et al.  J Dermatolog Treat. 2019
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Aktinisk keratos

Ingen stark evidens att behandla AK för att undvika 
skivepitelcancer

En Cochrane-review kring behandling av AK kunde inte 
finna bevis för att behandling av AK resulterar i en reduktion 
av invasiv skivepitelcancer 1

Lesioner kan gå i regress spontant (15-63 %? 2)

1. Interventions for actinic keratoses. Gupta AK, Paquet M, Villanueva E et al. Cochrane Database Syst Rev 2012; 12:CD004415

2. Contemporary management of actinic keratosis. Navarrete-Dechent et al.  J Dermatolog Treat. 2019

Aktinisk keratos

Mycket vanligt!

Vanligare hos män, vanligast efter 50 års ålder

Riskfaktorer:
‒Ljus hudtyp
‒Hög ålder
‒Boende i/resor till soliga länder
‒ Immunosuppression efter organtransplantation
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Rodnad och hyperkeratotisk fläck på solexponerad hud

Sträv/skrovlig känsla

”Eksem som inte läker”

Ibland klåda

Symtom
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Dermatoskopi
Rodnad 

Hyperkeratos
‒ ibland täckande hela lesionen

”Strawberry erythema”
‒ rodnad med synliga folliklar
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Dermatoskopi
”Rosettes”
‒ Fyra vita punkter vid 

folliklarna

Basaliom, främst superficiella

Mb Bowen/skivepitelcancer in situ

Skivepitelcancer

Seborroisk keratos

Eksem, Rosacea etc

Differentaldiagnoser
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AK BCC

Basaliom
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AK Mb Bowen

Mb Bowen
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Skivepitelcancer

Seborroisk keratos
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Seborroisk keratos

AK

Rosacea?
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Klinisk diagnos i de flesta fall

Dermatoskopi

Ibland indikation för hudbiopsi

Vid diagnostisk osäkerhet eller otillräcklig effekt av 
behandling - överväg teledermatoskopisk remiss till 
hudläkare

Diagnostik

Är tecken på stor UV-belastning och kan därför vara en 
markör för risk för hudcancer, både skivepitelcancer, 
basaliom och melanom

Hos äldre kopplas melanom mer till kronisk UV-
belastning än intermittent

Kan vara viktigt att kontrollera hela huden

Aktinisk keratos
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Behandlingsalternativ

Avstå aktiv behandling?

Mjukgörande och solskydd (sommar och solsemester)

Behov av ändrat beteende? 

Behandlingsalternativ
Behandlingsalternativ
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Behandling av aktinisk keratos

”No pain, no gain”

Behandling av AK ger i regel inflammation och sårbildning

Nödvändig del av behandlingen ingen biverkan eller 
komplikation

Val av behandlingsmetod beror på:

Antal lesioner

Storlek, lokalisation, distribution

Patientens ålder, allmäntillstånd och önskemål

Metodens tillgänglighet och kostnad
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Behandlingsalternativ
Enstaka AK

Kryoterapi
Sprayflaska med flytande kväve

Kon kan användas

Fryser varje lesion 5-7 sekunder

Curettage bra om påtaglig hyperkeratos

Efterföljande reaktion kan likna
en brännskada

Kan ge hypopigmentering

Behandlingsalternativ
Enstaka – måttlig mängd

Actikerall® (Fluorouracil + Salicylsyra)

Topikal beredning som penslas på lesionerna

1 gång dagligen till utläkning (max 12 v)

Bildar en film som ska tas bort mellan applikationerna

Bra för hyperkeratotiska AK samt spridda men separata lesioner
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Picato® (Ingenolmebutat, 2 koncentrationer)

• Picato 150 mg/g

- 1 gång dagligen i 3 dagar (ansikte, huvud, hals)

• Picato 500 mg/g

- 1 gång dagligen i 2 dagar (kropp)

Upp till ca 5x5cm

Krämen ska vara kvar på huden i minst 6 timmar

EMA rekommenderar att tillfälligt återkalla Picato
(ingenolmebutat) mot aktinisk keratos, som en 
försiktighetsåtgärd på grund av en möjlig ökad 
risk för hudcancer. Patienter rekommenderas att 
sluta använda Picato. Behandlingsalternativ finns 
tillgängliga. 

Behandlingsalternativ
Enstaka – måttlig mängd

Behandlingsalternativ
Måttlig mängd – större mängd

Imiquimod (Aldara®, Zyklara®)

Aldara® 5 % (AK, BCC, Kondylom)

3 ggr/vecka i 4 veckor (t.ex. mån, ons, fre kväll)
Ska vara kvar på huden i 8 timmar

Om ej fullständig utläkning kan behandlingen upprepas, efter 4 
veckor
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Behandlingsalternativ
Måttlig mängd – större mängd

Imiquimod (Aldara®, Zyklara®)

Zyklara® 3,75 % (AK)

Varje kväll i 2 veckor, sedan uppehåll 2 veckor och därefter 
upprepning av behandlingen varje kväll i 2 veckor

Biverkningar: Utöver den förväntade reaktionen i huden får en 
del patienter influensaliknaden symtom, ont i kroppen, uttalad 
trötthet etc.

Behandlingsalternativ
Måttlig mängd – större mängd

Solaraze® (Diklofenak)

Morgon & kväll i 3 mån (60 till 90 dagar)

Utbredda, tunna aktiniska keratoser

Kan ge lindrigare reaktion men man får beakta att det är en lång 
behandling
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Behandlingsalternativ
Måttlig mängd – större mängd

Efudix® (Flourouracil 5 %)

Morgon & kväll i ca 3 veckor för ansiktet, upp till 6 veckor på t.ex. 
handryggar

Godkänt för AK, SCC in situ och superficiella basaliom

Licenspreparat i Sverige, förhoppningsvis kommer registrerat 
preparat framöver

Behandlingsalternativ
Måttlig mängd – större mängd

Kommande produkt:

Tolak® (Flourouracil 4 %)

Morgon & kväll
i ca 4 veckor

Godkänt för AK

35

36



Ny, randomiserad studie

Randomized Trial of Four Treatment Approaches for Actinic Keratosis
Jansen et al. N Engl J Med. 2019

624 Pateinter. Andel utläkta 12 månader efter behandling:

Efudix® 74,7 %

Aldara® 53,9 %

PDT 37,7 %

Picato® 28,9 %

p≤0,001 Efudix vs övriga preparat

Patientinformation - gärna med broschyr om behandlingen 
(ovisshet = oro)

Förbered och lugna patienten

Läkningsprocessen tar oftast 1-3 veckor

Fint kosmetiskt resultat

För optimalt resultat
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Råd och information om solskydd och egenkontroll av 
huden

Uppföljande läkarbesök efter behandling vanligtvis ej 
nödvändigt

Uppföljning

AK är vanligt och förhållandevis beskedligt

Patienterna sköter huvuddelen av behandlingen själva

Många patienter med AK går ändå regelbundet till sin 
vårdcentral, behandlingen innebär mycket få extrabesök

Man är i primärvården mest lämpad att (med patienten) 
välja om man ska behandla eller avstå

Vid oklarheter kring diagnos kan hudläkare ofta bedöma 
på distans

Behandling i primärvården
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