Kontrollera din hud en gång i månaden för eventuella
förändringar eller fläckar med misstänkt utseende.

VEM ÄR I RISKZONEN FÖR
HUDCANCER?

Din kontroll ska omfatta hela kroppen både fram- och
baksida, med särskild fokus på områden som exponerats för
solen. Stå framför en stor spegel med en liten handspegel
för områdena som är svåra att se.

Hudcancer kan drabba vem som helst i alla
åldrar. Det är vanligast hos personer över
50 år och personer som har varit utsatta för
långvarig och intensiv solexponering.
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Undersök ansiktet, inklusive
näsa, läppar, mun samt titta på
och bakom öronen.
Kontrollera hårbotten genom
att använda en kam och dela
på håret. Om du har lite hår var
noggrann med att kontrollera
hela skalpen.

Du har högre risk om du:
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Därefter undersöker du halsen,
bröstet och överkroppen.
Kvinnor: kom ihåg att
kontrollera mellan och under
brösten.
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Böj på armbågen för att
kontrollera överarm och
armhåla.
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Använd handspegeln för att
undersöka nacke och hela
ryggen.
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Granska dina skinkor och
baksidan av benen. Avsluta med
att titta mellan dina tår och på
fotsulorna.

Hudcancer kan botas om den upptäcks i tid.
Om du upptäcker en misstänkt hudförändring ska du
kontakta din läkare så snart som möjligt.
Ju längre tid du går med misstänkta hudförändringar
och inte gör något åt dem, desto mer skada kan de
orsaka. Det är därför Europas ledande hudläkare
uppmanar dig att reagera så snart du ser något
tecken på hudcancer.

• har ljus hud och lätt blir solbränd
• blev bränd i solen under barndomen

De gyllene reglerna är:

• tillbringar eller har tillbringat mycket tid i
solen (arbete utomhus eller på fritiden)

• Ignorera inte misstänkta hudförändringar

• u
 tsätter dig för regelbunden solexponering
(t.ex. på semester)
• solar i solarium eller har gjort det

Granska handryggarna,
handflatorna och områdena
mellan fingrarna.

NÄSTA STEG

• Prioritera att få din hudförändring undersökt
• O
 ch till sist, tveka inte att fråga din doktor/
hudläkare om en hudförändring du undrar över

• har hudcancer i familjen
• är äldre än 50 år
• har genomgått en organtransplantation

Oavsett om du är i högriskgruppen eller inte
finns det enkla saker du kan göra för att skydda
dig och din familj från hudcancer. Genom att
känna till tecken och själv kontrollera fläckar
regelbundet kan du upptäcka misstänkta
hudförändringar innan de blir något allvarligt.

Hudcancer kan botas om den upptäcks i tid. Om du
har en misstänkt hudförändring så kontakta din
doktor.

För mer information om hudcancer, hur du kan
förebygga och upptäcka den, besök:

www.euromelanoma.org/sweden
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HUR OCH VAR DU SKA TITTA

SOLEN SKINER INTE
BARA PÅ STRANDEN,
DEN FÖLJER DIG ÖVERALLT.

Hitta mer information om hudcancer på 		
www.euromelanoma.org/sweden

EUROPEISK SPONSOR:

I SAMARBETE MED:

ATT UNDVIKA SKADLIGA
UV-STRÅLAR ÄR NYCKELN
TILL ATT MINSKA RISKEN FÖR
HUDCANCER

DETTA SKA DU TITTA EFTER

Kom ihåg att solen skiner överallt, inte bara på
stranden, och att skadliga UV-strålar fortfarande
kan skada även om det inte känns varmt ute.

• Känns ojämnt eller fjällande - ibland kan du 		
känna förändringar innan du kan se dem

DE 4 VANLIGASTE TYPERNA AV
HUDCANCER

Om ett eller flera av dina födelsemärken:
• Har ändrad storlek, färg och/eller form
• Ser annorlunda ut än de övriga födelsemärkena
• Är asymmetriska

1. MALIGNT MELANOM

Malignt melanom kan uppstå i ett
födelsemärke, men vanligtvis uppstår
det på normal hud.

• Är flerfärgade

VAR RÄTT SKYDDAD I SOLEN

• Blöder eller vätskar
• Ser ut som ett sår, men läker inte

Undvik onödig solexponering
Sök skugga när det är möjligt och begränsa din soltid
mitt på dagen (kl. 12-15) under sommaren. Det räcker
med 10-15 minuter per dag i solen för att fylla på ditt
D-vitaminförråd.

Om du ser två eller fler av dessa varningstecken
så kontakta din läkare.

ABCDE regeln är utvecklad för att uppmärksamma misstänkta
maligna melanom på ett tidigt stadium.

Använd kläder som skydd
Mörka kläder och skjortor med lång ärm skyddar bra
mot solens strålar. Glöm inte att använda hatt och
solglasögon med UV-skydd.

ABCDE-checklistan för hudcancer. En tidig diagnos är
viktig för en effektiv behandling. Sök läkare vid ett eller
flera tecken.

Använd solskyddskräm som komplement
Använd solskyddskräm med högt skydd mot både UVB
och UVA-strålar. Tänk på att applicera krämen innan
du går ut i solen och återapplicera solkräm varannan
timme.

!

Det är särskilt viktigt att skydda barn från solen
eftersom de är mer känsliga för solens skadliga
UV-strålar. Skydda ditt barn från solen och se till
att de inte blir brända.

Om ett melanom upptäcks i tid kan det botas med ett kirurgiskt
ingrepp.

Tecken på hudcancer

Normal

A

B

C

Elakartad

Är födelsemärket 				
asymmetriskt?

Normal

Normal

D

Elakartad

Har den ojämn 					
avgränsning?

Elakartad

Är diametern 					
större än 5 mm?

Normal

E

Elakartad

Har det flera 						
färger?

Normal

Detta är den vanligaste formen av
hudcancer. Den har ofta formen
av en förhöjd hudfärgad bula med
blank pärlemorliknande yta. Den
växer långsamt. Vanligtvis sprider
sig inte denna typ av hudcancer.
Obehandlad kan den bilda sår och
tränga ner i muskler eller annan
djupliggande vävnad.

3. SKIVEPITELCANCER

Obehandlad sprids denna cancerform
och kan vara livshotande. I motsats
till de andra typerna av hudcancer
förekommer malignt melanom också
i yngre åldersgrupper. Ofta visar de
sig som växande gråblå eller svarta
hudfläckar. I några fall kan de vara
färglösa eller röda. Det kan uppstå
klåda eller sårbildning i ett
melanom, men oftast är detta sena
och ospecifika tecken på hudcancer.

• Kliar

2. BASALCELLSCANCER

Efter

Finns det en 					
utveckling i 					
tillväxt?

Detta är den näst vanligaste
formen av hudcancer. Den
upppstår oftast på områden
som har varit mycket utsatta för
solljus t.ex. ansikte och hårbotten.
Den visar sig som skorpliknande
förhöjningar eller sårbildning som
inte vill läka. Denna cancerform
kan spridas till lymfkörtlar och
andra organ - särskilt om den
sitter omkring kroppsöppningar
(läppar, öron, näsa) eller om man
tar immundämpande läkemedel.
Kirurgisk behandling är oftast
nödvändig vid denna typ av
hudcancer.

4. AKTINISK KERATOS

Kallas också för solkeratos.
Aktinisk keratos kan vara ett
mycket tidigt förstadium till
hudcancer, men kan också
försvinna spontant. Normalt
visar de sig som rödaktiga
fjällande fläckar. De ses ofta
hos personer som solexponerats
mycket. Solkeratoser kan i några
fall utvecklas till skivepitelcancer.
Av detta skäl bör de bedömas.
De uppkommer på kroniskt
solexponerade hudområden
(ansikte, hals, öron, handryggar
och hårbotten/skalp).

