Gør det til en vane at tjekke din hud regelmæssigt.
Mistænkelige hudforandringer kan være til at få øje
på og er ikke nødvendigvis på steder, der udsættes
for solen.

Alle kan få hudkræft. Det er dog mest
almindeligt blandt personer over 50 år og
blandt personer som har opholdt sig meget
ude i solen.
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 ig på dit ansigt, herunder
K
næse, læber, mund og bag
ørerne.
Tjek din hårbund. Du kan dele
håret ved hjælp af en kam
Mænd: hvis du er skaldet, bør
du kontrollere hoved og isse
nøje.
Tjek dine hænder, håndryggen,
håndfladerne og mellem
fingrene.

Derefter fokuserer du på hals,
bryst og overkrop.
Kvinder: check mellem og
under brysterne.

Bøj albuen for at kontrollere
overarme og armhuler.
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Brug et lille spejl til at
kontrollere nakken og ryggen.
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Kontroller dine baller og dine
ben – både for og bag. Afslut
med at kigge mellem tæerne og
under fodsålerne.

Personer med forhøjet risiko:
• Har lys hud og bliver let solskoldede
• Har oplevet gentagne solskoldninger
• T
 ilbringer eller har tilbragt meget tid i solen
pga. fx. udendørs arbejde eller en hobby

NÆSTE SKRIDT
Hudkræft kan behandles, hvis det opdages i tide.
Hvis du opdager en mistænkelig hudforandring, så
søg læge.
Jo længere tid du går med mistænkelige hudforandringer og ikke gør noget ved dem, jo mere skade,
kan de forvolde. Det er derfor, Europas dermatologer
opfordrer dig til at reagere, så snart du ser nogle
tegn på hudkræft. Det er altid bedre at forebygge
end at helbrede.

De gyldne regler er:

• Udsætter sig for regelmæssig soleksponering

• Du skal ikke ignorere mistænkelige 		
hudforandringer

• Går i solarie - eller har gjort det

• Vent ikke på at den udvikler sig

• Har flere end 100 modermærker

• Tag det seriøst

• Har mange store modermærker

• Prioriter at få det undersøgt

• Har hudkræft i familien

• Vær’ ikke bange for at gå til læge

• Har gennemgået organtransplantation (særligt
høj risiko – tal med din læge)

Det er værd at være opmærksom på
mistænkelige hudforandringer, selvom du ikke
opfylder højrisikogruppens kriterier. Ved at
være opmærksom kan det også være, at du kan
få øje på mistænkelige hudforandringer hos
din nærmeste familie og venner.

Hudkræft kan behandles, hvis det opdages
i tide. Hvis du opdager mistænkelige
hudforandringer, skal du gå til lægen.

Søg mere information om hudkræft og læs hvordan
du opdager det og hvordan du beskytter dig. Besøg
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Tjek hele din krop både foran og bagpå. Helst
mens du står foran et stort spejl.

HVEM ER I RISIKOGRUPPEN FOR
HUDKRÆFT?

HVORDAN SKAL DU KIGGE?

SOLEN SKINNER IKKE
KUN PÅ STRANDEN,
DEN FØLGER DIG OVERALT.
Få mere information om hudkræft
www.euromelanoma.org/denmark
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NEDSÆT RISIKOEN FOR
HUDKRÆFT VED AT UNDGÅ
STORE MÆNDGER SKADELIGE
UV STRÅLER

DETTE SKAL DU KIGGE EFTER
Tegn på hudkræft:
Vær opmærksom på modermærker eller pletter
der:
• Ændrer størrelse, farve og/eller form
• Ser anderledes ud end dine øvrige 			
modermærker

Husk, at solen skinner overalt ikke kun på
stranden. UV strålerne kan gøre skade selvom det
ikke føles varmt udenfor.

Modermærkekræft kan opstå i et
modermærke, men sædvanligvis
opstår de på normal hud. Ubehandlet
vil denne kræfttype sprede sig og
blive livstruende. I modsætning til
de andre typer hudkræft forekommer
modermærkekræft også blandt
yngre aldersgrupper. Oftest viser de
sig som et voksende grå-blåt eller
sort hudelement. I nogle tilfælde
er de farveløse eller røde. Der kan
opstå kløe eller sårdannelse, men
oftest er dette lidt senere tegn på
modermærkekræft. ABCDE reglen er
udviklet for at opdage mistænkelige
modermærker på et tidligt stadie.
Hvis opdaget i tide, bliver man
helbredt med et kirurgisk indgreb.

• Føles ru eller skæller. Nogle gange kan du 		
mærke skaden, før du kan se den
• Er flerfarvede
• Klør

Skygge

• Bløder eller væsker

Søg skygge når det er muligt og undgå middagssolen
(kl. 12-15) om sommeren.

• Ser perlemorsfarvede ud

Husk solhat og dæk bar hud til med tøj

Hvis du bemærker to eller flere af disse tegn.
Kontakt din læge.

Mørkt tøj og bluser med lange ærmer giver god
beskyttelse mod solens stråler. Glem ikke solhat og
brug solbriller med UV beskyttelse.
Benyt solcreme med høj beskyttelse mod både UVA
og UVB stråler. Husk at solcremens beskyttelse aftager
efter 1½ time. Smør solcreme på hver anden time.

ABCDE-tjeklisten til modermærkekræft. En tidlig diagnose er vigtig for en effektiv behandling. Søg læge ved to
eller flere tegn.

Normal

A

Dette er den næsthyppigste
form for hudkræft. Den kommer
oftest på hudområder hvor man
har fået meget sol. Fx. ansigt og
skalp. Den præsenterer sig som
en skorpedækket knude. Den kan
vokse hurtigt og danne sår. Denne
form for hudkræft kan sprede sig
andre steder hen. Det ses typisk
hvis den sidder på læber, ører,
fingre eller tæer eller hvis man får
immunhæmmende medicin. Der
er behov for kirurgisk behandling.

Er der ujævn
KANT?

C

D

Normal

Ondartet

Normal

Ondartet

Er DIAMETEREN
større end
6 mm?

Ondartet

E

Ondartet

Har
modermærket
forskellige
FARVER?

Ondartet

Er modermærket
ASYMMETRISKT?

Normal

B

Normal

Er der en
UDVIKLING
eller vækst?

Dette er den mest almindelige
form for hudkræft – og den
mindst farlige. Den tager
ofte form af en forhøjet,
hudfarvet knude med en glat,
perlemorslignende overflade. Den
vokser langsomt. Sædvanligvis
spreder denne type hudkræft sig
ikke. Ubehandlet kan den danne
sår og trænge ned i muskler, eller
andre dybere liggende væv.

3. PLADECELLEKRÆFT

Tegn på modermærkekræft

Brug solcreme

!

1. MODERMÆRKEKRÆFT

• Er asymmetriske

VÆR ALTID BESKYTTET I SOLEN

Det er særligt vigtigt at beskytte børn i solen, da
de er mere følsomme over for solens skadelige
UV stråler. Beskyt dit barn mod solen og undgå
solskoldning.

DE 4 MEST ALMINDELIGE
FORMER FOR KRÆFT I HUDEN

2. BASALCELLEKRÆFT

4. AKTINISKE KERATOSER

Kaldes også solkeratoser. De
kan være forstadier til hudkræft.
Normalt viser de sig som rødlige
pletter med fastsiddende
hvide skæl. De ses hyppigt
hos personer, der har arbejdet
udendørs hele livet. Solkeratoser
kan i nogle tilfælde udvikle sig til
pladecellekræft. Af denne grund
behandles de gerne. De findes på
kronisk soludsatte hudområder
(ansigt, hals, ører, håndryg og
hårbund/skalp).

