
1  De hyppigste årsager til modermærkekræft er overdreven soldyrkning og solskoldning. 
Sandt 
Jo flere solskoldninger og jo større mængde uv-stråling man udsættes  
for gennem livet, jo større er risikoen for at udvikle kræft i huden.

2  De vigtigste solråd er: Solbriller, kasket og solarium. 
Falsk 
Solrådene lyder: 
Skygge: Søg skygge mellem kl. 12 og 15 
Solhat: Husk solhat (kasket beskytter ikke nakken) og dæk bar hud med løst, 
tætvævet tøj.  
Solcreme: Brug altid rigeligt med faktor 15, og undlad at ligge og stege i solen. 
Solarium udsender kunstigt uv-stråling, der øger risikoen for kræft i huden.

3  Næsten halvdelen af dagens uv-stråling får du i tidsrummet kl 12 og 15. 
Sandt 
Solens uv-stråling er kraftigst mellem kl 12 og 15, og derfor anbefales det  
at søge skygge i dette tidsrum.

4  Børn, som tidligt udsættes for masser af sol, har lavere risiko for at udvikle hudkræft på længere sigt. 
Falsk 
Du skal passe ekstra godt på børnene i solen. Jo tidligere de udsættes for 
uv-stråling og solskoldning, jo større er risikoen for at få kræft i huden senere  
i livet.

5  Mere end hver anden dag dør en dansker af modermærkekræft. 
Sandt 
Hvert år dør 285 danskere af modermærkekræft 
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6  Man skal solbade dagligt i sommerhalvåret for at få D-vitamin nok. 
Falsk 
Er du ude i solen i 10-20 minutter 3 gange om ugen, danner kroppen  
den mængde D-vitamin du har brug for.

7  Det almindeligste tegn på modermærkekræft er, hvis et nyt  
eller eksisterende modermærke forandrer sig. 
Sandt 
Du skal holde øje, og søge læge hvis et modermærke: 
• Ændrer størrelse, form eller farve 
• Bliver ujævnt eller tykkere 
• Danner skorpe eller bløder 
• Klør vedvarende eller føles ændret 
• Et sår ikke vil hele

8  Så længe det ikke er varmt i vejret, skal du ikke bekymre dig om solbeskyttelse. 
Falsk 
Temperaturen er ikke afgørende for styrken af uv-strålingen, som kan være  
høj i det tidlige forår. Når uv-indekset er over 3, skal du huske solbeskyttelse.  
Du kan hente en uv-indeks app til din smartphone.

9  Det er kun personer med lys hud og fregner, som får modermærkekræft. 
Falsk 
Alle skal passe på solen, men har man lyst hår og sart hud,  
skal man være særlig påpasselig.

10  Omkring 90% af alle tilfælde af hud- og moder mærkekræft kan forebygges med solbeskyttelse. 
Sandt 
Ifølge Kræftens Bekæmpelse kan langt de fleste tilfælde af hud- og moder-
mærkekræft forebygges, hvis vi husker at beskytte os selv og vores børn  
mod uv-stråling fra sol og solarier.
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