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HUDCANCER I SVERIGE–TRENDER OCH REFLEKTIONER

• Hudcancer

• Malignt melanom
• Skivepitelcancer
• Basaliom

• UV-strålning

• Brunhetsideal genom tiderna

• Nobelpriset i medicin 2018

• Dermatoskopi

• Solskydd/hudtyper



HUDCANCER

• Hudcancer - cancerform som ökar mest i landet. Accelererande! 

• 16% av alla cancerfall i Sverige.

• Näst vanligaste cancerformen i Sverige -

• efter bröstcancer hos kvinnor 

• efter prostatacancer hos män. 

Källa: www.socialstyrelsen.se



HUDCANCER

• Malignt melanom - ca 4000 fall i Sverige per år. 

• Skivepitelcancer ca 7 000 fall i Sverige 2016.

• Basalcellscancer ca 50 000 fall i Sverige 2016.

Källa:www.cancercentrum.se, www.socialstyrelsen.se
Bildkälla: www.nhs.uk ,www.hudspecialisten.se , www.basaliom.co



MALIGNT MELANOM
• Drabbar pigmentcellerna (melanocyterna) i huden. Risk för spridning.

• Cirka 500 avlider årligen. 

• Sverige är ett av de länder i Europa med högst insjuknande i hudmelanom.

• Incidensen melanom har ökat med 4,5 % per år för båda könen senaste 20 åren. 

• Dominerande lokalisation:

• för kvinnor – underben.
• för män – bål.

källa: www.cancercentrum.se, www.stralsakerhetsmyndigheten.se

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/


INCIDENS OCH DÖDLIGHET PER 100 000 FÖR MELANOM 
UPPDELAT PÅ KÖN, 1990–2015 

Källa: www.cancercentrum.se



UV-STRÅLAR OCH MALIGNT MELANOM

• UV- trålning från solen eller artificiella ljuskällor (solarium). 

• Intermittent solning.

• Solbränd tidigt i livet – cancern visar sig senare i livet.

• Vissa former mer kopplade till kronisk exponering.



ÄRFTLIGHET FÖR MELANOM

• Ärftlighet för hudmelanom i 5–10 % av melanomfallen.

• I Sverige har cirka 10 % av alla familjer med konstaterad 
melanomärftlighet mutationer i tumörsuppressorgenen CDKN2A   
(ger även ökad risk för annan cancer som tex bukspottkörtelcancer).

• Den genetiska orsaken för melanomärftlighet är okänd i de flesta 
familjer där ingen CDKN2A-mutation har identifierats.

källa: www.cancercentrum.se



MALIGNT MELANOM - ABCDE-KRITERIER

• Asymmetry

• Border

• Colour

• Diameter

• Elevation /Evolution

Bildkälla: www.shropshireskinclinic.co.uk, wikipedia



MALIGNT MELANOM – ÅLDERSINCIDENS 

• Medianåldern för melanomdiagnos år 2016 var 65 år hos kvinnor och 69 år hos män.

Källa: www.cancercentrum.se

Åldersstandardiserad incidens för melanom 2016



MALIGNT MELANOM - FÖREKOMST

Insjuknandet varierar med latitud - nästan dubbelt så hög i södra Sverige.

Bildkälla: www.cancercentrum.se



SKIVEPITELCANCER

• Utgår från skivepitelcellerna (keratinocyterna).

• Riskerar att kunna sprida sig.

• Ökad risk om stor ackumulerad solexponering under livet.



SKIVEPITELCANCER

• Hudfärgad, blekröd förändring, sårbildning, täckt av hårda fjäll.

• Ofta solbelysta hudytor - ansikte, hjässa, handryggar. 

• Ofta ljushyade individer.

• Hudcancerform som ökar mest.



AKTINISK KERATOS 
FÖRSTADIUM TILL SKIVEPITELCANCER

Källa: www.internetmedicin.se

Nederländsk studie: 38 % av befolkningen > 55 år har en eller flera AK.

http://www.internetmedicin.se/


BASALCELLSCANCER

• Vanligaste hudcancerformen.

• Växer långsamt och lokalt på platsen. 

• Ökad risk om hög sammanlagd solexponering.

• Skifte i förekomst inom yrkesgrupper!



UV-STRÅLNING

Från och med juli 2009 tillhör alla former av UV-strålning och 
användning av solarier den högsta riskkategorin för cancer (klass 1). 

Beslutet togs av Världshälsoorganisationens (WHO:s) 
forskningsorgan för cancer, International Agency for Research on 
Cancer (IARC).



UV-STRÅLNING

UV-strålning Synligt ljus

Långa vågor

UVC   UVB   UVA

Korta vågor

Infrarött ljus

Fotoåldrande UVA-strålning

Viktigt med både
UVB och UVA skydd!

UVB och UVA RISK FÖR HUDCANCER

Bildkälla: www.nydailynews.com



UV-STRÅLNING 
NEGATIVA OCH POSITIVA EFFEKTER 

POSITIVA

• Produktion av D-vitamin

• Välbefinnande av värme/ljus

• Behandlar vissa hudsjukdomar

• Få en solbrun vacker färg

NEGATIVA

• Cellförändringar/hudcancer

• Bränd hud

• Soleksem/allergi

• Fotoåldrande



BLEK OCH SKÖN

• 1700-tal - blek och skön!

• ”Blått blod”–synliga blodådror i ljus, skir hud.

• Strävan efter porslinslik hud.

Gustav III Madame Pompadour



BLEK OCH SKÖN

“Lead Face Powder”

several thin plates of lead
a big pot of vinegar
a bed of horse manure
water
perfume & tinting agent



BRUNHETSIDEAL

• 20-talet - brunhetsideal - Coco Chanel i Cannes.

• Ringa vetskap om risker med sol.

• Sol - flera medicinska indikationer.



BRUNHETSIDEAL

• 60-tal - flyg-/reseindustrin.

• 50-tal - bikinin!

• Brun utan sol. 

• 70-tal - solarier



SVENSKARNA OCH SOLEN IDAG

Ett flertal studier visar att svenskar:

• Solar mycket med avsikt att bli bruna.

• Solar mer än andra nationaliteter.

• Har mer solbrunt skönhetsideal än andra nationaliteter. 

• Skyddar sig även i mindre grad/bränner sig oftare än andra nationaliteter.



SOLARIER

• Solarieanvändning (10 gånger per år) - kraftig riskökning för melanom.

• Strålsäkerhetsmyndigheten avråder i synnerhet personer med ljus och känslig hud 
och personer som har många eller stora födelsemärken att sola solarium. 

• From 1 september 2018 – förbud för personer under 18 år att sola solarium.



MELANOTAN 2 – ”BARBIEDROG”

• Hormonpreparat i sprutform - stimulerar pigmentceller till solbrun hud.

• Påstådda effekter på hudfärg, sexlust och aptit. 

• Illamående, kräkningar har rapporterats. Infektionsrisk!

• Användning över tid kan leda till hudcellsförändringar. Hudcancer!

• Läkemedelsverket avråder från all användning – försäljning är förbjuden i Sverige.



”IMMUNCHECKPOINTHÄMMARE”

• Har revolutionerat behandlingen av spritt 
melanom/inoperabel tumör.

• Patienter som tidigare avled överlever nu!

• James Allison och Tasuko Honjo –
Nobelpriset i medicin 2018.



”IMMUNCHECKPOINTHÄMMARE”

Bildkälla: www.bioinformant.com

• T-celler - angriper främmande eller muterade celler – cancerceller.

• T-cellerna regleras av molekyler som aktiverar och bromsar aktivitet.

• Identifiering av bromsmolekyler + metoder för att hindra deras arbete. 

• Turboläge av immunförsvaret och cancercellerna angrips extra kraftfullt.

• Aggressiva former av malignt melanom, vissa former av lung-, njurcancer.

T-cell CancercellBROMSHÄMMARE



DERMATOSKOPI – TELEDERMATOSKOPI - AI

• Primärvårdsläkare anv kamera/mobilkamera.

• Bilderna skickas digitalt till hudspecialist. 

• Rekommendation om handläggning.

• Kortare ledtider för diagnos/operation.

• Mer jämlik vård geografiskt sett.

• I förlängningen AI.



UNDERSÖKNING OCH KONTROLL

• I 3 av 4 fall upptäcks melanomet av patient/närstående.

• Viktigt med fullständig hudundersökning! - 30 % av de melanom som 
diagnostiseras påträffats på en annan del av huden än den förändring 
patienten sökt för. 

• 20–33 % melanom där man redan tidigare sökt läkare för samma lesion.

Källa: www.cancercentrum.se



UNDERSÖKNING OCH KONTROLL

• I dagsläget finns inte underlag för screening av hela populationen.

• Vikten av tillgänglighet! 

• Högriskgrupper bör undervisas i självundersökning.

• Euromelanoma 2019 13-17 maj - www.euromelanoma.org/sweden

”The fight against skin cancer starts in your head”.
Källa: www.cancercentrum.se

http://www.euromelanoma.org/sweden


SOLSKYDD = PREVENTION



HUDTYPER

I - Alltid röd, blir aldrig brun

II - Oftast röd, blir sällan brun 

III - Blir sällan röd, blir oftast brun 

IV - Blir aldrig röd, blir alltid brun

V - Brunhyad

VI - Mörkhyad



HUDTYPER

• Använd solskydd även om man har ”bra pigment”.

• ”Akrala” melanom – handflator, fötter, fotsulor, under naglar.



UNDVIK SOLEN NÄR DEN ÄR SOM STARKAST!

• I Sverige - kl 11-15 under maj - sept.

• Sola inte aktivt!

• Solen vet inte om du är still eller i rörelse.



UV-INDEX

Bildkälla: www.stralsakerhetsmyndigheten.se



UV-STRÅLARNAS REFLEKTION

• Vatten = dålig reflektor. < 10 % reflekteras.

• I vatten - ca 50 % kvar en halv meter ner.

• UV-strålningen ökar med 10 % per 1000 m höjd.

• Ren nysnöyta kan reflektera upp till 90 %.



KLÄDER SOM SKYDD

• Kläder som solskydd. 

• Hatt och långa ärmar!

• Solglasögon.



SOLSKYDDSKRÄM

• Hög faktor = SPF 30 eller 50. 

• Smörj flera gånger dagligen.



PREVENTION!



”TAKE AWAY MESSAGE”

• Hudcancer ökar i Sverige!

• UV-strålning ÄR farligt!

• Ny teknik och nya behandlingar!

• Attitydförändringar behövs!

• Solskydd och prevention behövs!



Maria Brolin
Specialistläkare dermatologi

Hudcentrum Hagastaden,
Hudläkargruppen Riddargatan

maria.brolin@dermamedica.se

Mobil: 070-424 4048

mailto:maria.brolin@dermamedica.se

