
Hold øje med dine modermærker 
 

Begynder dine modermærker pludselig at vokse, ændre form eller farve, så er 
det formentlig tid at blive tjekket hos lægen. Modermærkekræft er en hurtigt 
voksende kræftform og er nu den hyppigste kræftform hos yngre kvinder. En ny 
film på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside viser, hvordan en undersøgelse for 
modermærkekræft foregår, og hvilke ændringer man selv kan være opmærksom 
på.  
  
 
Sommertiden er over os og det betyder mange dejlige timer på stranden eller i haven. 
Men det betyder også flere af de solskoldninger, som er den største risikofaktor, når det 
gælder modermærkekræft. 

Tre eksempler på mistænkelige modermærker. Hvis 
mærkerne begynder at vokse eller ændre form eller 
farve, skal man få dem undersøgt hos lægen. Hos 
folk over cirka 40 år er nye modermærker også et 
alarmsignal.  

Se filmen om modermærkeundersøgelse 
  

- UV-lys fra solen og solarier er den hyppigste årsag til kræft i huden – også den farlige 
modermærkekræft, siger overlæge, professor, dr. med., Kaare Weismann fra 
Privathospitalet Hamlet i den nye film på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.  
 
Hold øje med ændringer eller nye pletter  
I filmen viser Kaare Weismann en undersøgelse af en patient modermærker. Han 
anbefaler, at man selv holder øje med sine modermærker.  
 
- Man skal starte med at se, om man kan genkende sine pletter, eller om der er dukket 
nye pletter op. Hos patienter på 40 – 50 år og derover er nyopdagede pletter noget, man 
skal have kigget efter. Gamle pletter, som vokser, ændre form eller farve, eller som 
begynder at klø eller bløde, skal man også få kigget efter, siger overlæge Kaare 
Weismann.  

Hold øje med dine modermærker  
Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at man går til lægen hvis:  

 et sår i løbet af 2-3 uger ikke vil hele  
 et modermærke ændrer udseende i størrelse, form eller farve  
 du har vedvarende kløe eller ændret fornemmelse i et modermærke  
 et modermærke danner skorpe eller bløder  

Der vil ofte være tale om helt godartede ændringer i huden, men lad for en sikkerheds 
skyld din læge se på det.  

 
Lyse hudtyper mest udsat  
Forekomsten af modermærkekræft er i kraftig stigning. Blandt de 15 – 34årige kvinder 
topper den listen over kræftsygdomme med 20 procent af alle tilfælde. Hos de yngre 
mænd er modermærkekræft den næst-hyppigste kræftsygdom med 15 procent af 
tilfældene – kun overgået af testikelkræft.  



 
Det er specielt folk med de lyse hudtyper hvid, lys og beige – eller hudtype 1, 2 og 3 – 
som skal passe på med det skadelige UV-lys fra solen og solarier. Det er de hudtyper, 
som langt de fleste danskere har. Og det er de hutyper der er mest udsat for at få sol-
skader i huden, som kan udvikle sig til kræft.  
 
- Man skal undgå unødvendigt stærkt UV-lys fra sol og solarier. Det kan man gøre, ved at 
bruge fornuftigt tøj om sommeren, som dækker arme og ben. Det er slet ikke nødvendigt 
at få sol overalt på huden og det er direkte skadeligt at få for meget sol, siger Kaare 
Weismann.  

 

Hudlægen undersøger modermærkerne på huden 
grundigt med et såkaldt dermatoskop.  

Se filmen om modermærkekræftundersøgelse 

 

Din hudtype er vigtig 
Folk med hudtype 1, 2 eller 3 skal passe specielt meget på i solen og beskytte sig med 
tøj, solcreme eller skygge. Vælg det af følgende udsagn, som passer bedst på dig, for at 
finde din hudtype:  
Hudtype 1. Jeg bliver altid solskoldet og bliver aldrig brun.  
Hudtype 2. Jeg har en øm solskoldning efter et døgn, når jeg har fået en times sol 
første gang om foråret. Jeg er let brun efter syv dage.  
Hudtype 3. Jeg har en let øm solskoldning efter et døgn, når jeg har fået en times sol 
første gang om foråret. Jeg er moderat brun efter syv dage.  
Hudtype 4. Jeg bliver aldrig solskoldet af en enkelt times sol, og jeg er godt eller meget 
brun efter syv dage.  
Hudtype 5. Jeg har en mørke brun hud og bliver aldrig solskoldet og altid brun.  
Hudtype 6. Jeg har sort hud og bliver aldrig skoldet.  

 


