Modermærkekræft i voldsom stigning
Antallet af modermærkekræfttilfælde er steget med 63 procent over de seneste
10 år for både mænd og kvinder. Det viser de seneste tal fra Cancerregistret.
For meget sol og solskoldninger har hovedparten af skylden.
686 mænd og 792 kvinder fik modermærkekræft i 2007. I 1998 var tallene henholdsvis
383 og 471. Det giver en stigning på hele 63 procent i incidensen - altså antal tilfælde pr.
100.000 personer - og stigningen ses i alle aldersgrupper. Selv helt unge rammes af
modermærkekræft. 113 af de nydiagnosticerede patienter i 2007 var under 30 år, og
modermærkekræft er den hyppigste kræftsygdom for de 15 – 34 årige kvinder.

Modermærkekræft er steget kraftigt, siden Cancerregistret blev oprettet i 1943.
Stigningen ser ud til at fortsætte.
-Det er resultatet af den soladfærd vi har haft i både sol og solarium for 5 til 20 år siden,
som vi ser i dag, siger Anja Philip, projektchef i Kræftens Bekæmpelse.
Hun står i spidsen for kampagnen Skru ned for solen mellem 12&15, som er en satsning
fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden med det mål at få danskerne til at færdes med
sund fornuft i solen og beskytte sig bedre mod for megen UV-stråling.
-De nye tal for antal tilfælde af modermærkekræft viser tydeligt, hvor vigtigt det er, at
danskerne får den sunde soladfærd ind under huden. Overdreven
soldyrkning er at udsætte sig for unødig risiko for kræft. Det
gælder både den rigtige sol og den kunstige, derfor arbejder vi
også på at få en lovgivning for solarier, der gør det ulovligt for de
særligt udsatte unge under 18 at gå i solarium, siger Anja Philip.
Vigtigt med tidlig diagnose
De fleste tilfælde af modermærkekræft kan opereres væk, men hvis
kræften spreder sig til andre organer, er det svært at behandle.
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-Der er ikke flyttet meget med behandlingsmulighederne, selv om man hele tiden prøver
nye stoffer og også arbejder med en vaccine. Men det er kun på forsøgsstadiet. Derfor er
det så utroligt vigtigt, at gå til læge i tide, så diagnosen kan stilles, mens kræften kan

opereres væk, siger overlæge, professor, dr. med., Kaare Weismann fra Privathospitalet
Hamlet.
Cancerregistret blev oprettet i 1943, og da var der under 50 danskere, der fik
modermærkekræft. Stigningen i antal har været meget kraftig, og der er ikke noget, der
tyder på, at den årlige stigning på fem-seks procent, der ses i øjeblikket, aftager. Hvis
det ikke sker, vil der være mere end 3000 tilfælde om ti år.
Netværk Modermærkekræft
Telefonisk rådgivning om modermærkekræft for patienter og pårørende.
Ring på tlf.: 35 27 18 18.
Telefonen er åben torsdag i lige uger fra 17.30 - 19.30
Kontakt pr. e-mail: maligntmelanom@hotmail.com

