
SÅ KAN DU UPPTÄCKA
HUDCANCER I TID

Melanomföreningens initiativ 
Pricksäkert! lyfter vikten av prevention 
genom att uppmuntra till egenkontroll 
av huden samt professionell
undersökning av misstänkta prickar.

Läs mer på:
melanomforeningen.se/pricksakert

PRICKSÄKERT!
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Vi är en ideell patientförening för personer som drabbats av 
malignt melanom och deras anhöriga. Stöd oss i kampen mot 
den cancerform som ökar mest i Sverige genom att bli medlem 
(melanomforeningen.se/bli-medlem/) eller Swisha ett bidrag 
till 123 380 01 90 (märk betalningen GÅVA).



TIDIG UPPTÄCKT RÄDDAR LIV!

Malignt melanom är den cancerform som ökar snabbast i 
landet. Den som får diagnosen har drabbats av en sjukdom 
som kan få ett allvarligt förlopp. Men malignt melanom är 
också en cancersjukdom som i de allra flesta fall kan stoppas
– under förutsättning att den upptäcks i tid.

Melanompatienter som tidigt kommer under läkarbehandling 
blir i cirka 90 procent av fallen helt botade. Regelbunden 
egenkontroll av huden ökar markant dina chanser att upptäcka 
hudcancer i tid.

Euromelanoma, eller Melanomveckan, är en europeisk satsning 
för att förebygga och tidigt upptäcka malignt
melanom och andra former av hudcancer. Alla svenskar har 
under Melanomveckan i maj möjlighet att, utan remiss, boka 
tid för en undersökning.

EGENKONTROLL

Avsätt en tid, gärna varje månad, då du systematiskt 
tittar på din hud. Håll utkik efter nya pigmentfläckar och 
hudförändringar som ändrar sig i storlek, färg eller form 
och var alltid uppmärksam på födelsemärken som skiljer 
sig från övriga. För att notera eventuella förändringar kan 
du fota kroppen vid varje kontroll.

Vid minsta misstanke - kontakta hudläkare!

Undersök ansiktet.
Speciellt näsan, 
läpparna, munnen 
och öronen.

Kolla armhålorna, 
armbågarna, arm-
arna, händerna samt 
mellan fingrarna 
och under naglarna.

Undersök hårbotten 
bit för bit. Använd 
en kam eller hårtork 
för att se bättre.

Gå över till halsen, 
bröstet och över-
kroppen. Kolla även 
huden mellan och 
under brösten.

Undersök skinkorna 
och mellan dem 
samt baksidan av 
låren och benen 
ända ner till hälarna.

Undersök ryggen.
Börja i nacken och 
på axlarna och gå 
sedan gradvis ner 
mot ländryggen.

Kolla framsidan.
Könsorganen, 
benen och fötter-
na, fotsulorna och 
mellan tårna.
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DEN FULA
ANKUNGEN

Dina födelsemärken 
bör vara ganska lika i 
form och färg. Om ett 
märke skiljer sig från 
övriga, ska du vara 
extra uppmärksam.

LÄS VIDARE


