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Pension og sundhed hænger sammen
Det er vigtigt for din tryghed, at din pensionsopsparing mat-
cher dit liv og dine ønsker for fremtiden. På samme måde er 
det vigtigt, at din sundhed ikke spænder ben for dine drømme.

Vores forsikringsdækninger giver dig sikkerhed, hvis uheldet 
rammer, eller helbredet svigter. Men som dit pensionsselskab 
ser vi det også som en del af vores forpligtelse at komme 
problemerne i forkøbet ved at fremme sundhed, trivsel og det 
gode liv.

Velliv.dk/sundhed
På vores hjemmeside finder du et inspirerende sundhedsuni-
vers, som kan hjælpe dig til bedre fysisk og mental sundhed 
livet igennem. På velliv.dk/sundhedkan du blandt andet tage 
temperaturen på dit stressniveau, få hjælp til at holde dig 
mentalt sund og få gode råd og værktøjer til at komme i gang 
med en mere aktiv hverdag.

Velliv app
Husk, at du altid kan få et enkelt overblik over din pension i 
Vellivs app. Download app’en i App Store eller Google Play.
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Kræft i huden kan være to ting: 
Almindelig hudkræft og  
modermærkekræft.  

Almindelig hudkræft er den hyp-
pigst forekomne, og er sjældent 
noget man dør af. 

Modermærkekræft er mere  
aggressiv, og kan i værste fald 
være dødelig. 

Hvert år registreres 2.250 nye 
tilfælde af sygdommen, og mere 
end hver anden dag dør en dan-
sker af modermærkekræft.  

Jo tidligere diagnose og be-
handling, jo bedre prognose og 
helbredelse. Ifølge Kræftens 
Bekæmpelse kan 90% af alle 
tilfælde af hud- og modermær-
kekræft undgås ved at huske 
solbeskyttelse.

Husk solbeskyttelse
Ved at følge disse tre enkle råd når 
uv-indekset er 3 eller derover, er du 
godt dækket ind.

Skygge: Søg skygge mellem kl. 12 og 15.
Solhat: Husk solhat og at dæk bar hud 
med løst, tætvævet tøj. 

Solcreme: Brug altid rigeligt med faktor 
15, og undlad at ligge og stege i solen. 
Derudover frarådes det at gå i solarium.

Solbeskyttelse  
– ekstra vigtigt til børn
Pas ekstra godt på børnene i solen. Jo 
tidligere man udsættes for uv-stråling 
og solskoldning, jo større er risikoen for 
at få kræft i huden senere i livet.  

Lad aldrig børn under et år sidde i direkte 
sol, og glem ikke at beskytte de større 
børn, når de leger og opholder sig i 
solen.

Et typisk tegn på modermærkekræft er, hvis et modermærke  
forandrer sig. Hold derfor øje, tag evt. billeder, og søg 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
 

Hvis et modermærke forandrer 
sig langsomt over en årrække, 
skyldes det gerne modermær-
kets naturlige cyklus. Det kan dog 
være en god idé at få lægen til at 
tjekke det, hvis den pigmentere-
de plet vokser med årerne.

Fakta om  
moder mærkekræft

Hvad skal du holde  
øje med?

Vi skal ikke undgå solen helt, men vi kan  
sagtens omgås solen med omtanke 
og stadig få den nødvendige mængde 
D-vitamin.  

Er du ude i solen i 10-20 minutter  
3 gange om ugen, danner kroppen den 
mængde D-vitamin du har brug for.

Mænd dør oftere end kvinder af  
modermærkekræft. Det kan skyldes at 
mænd er mindre opmærksomme på  
deres modermærker - og kommer for 
sent afsted til lægen. 

Som kvinde kan du hjælpe ved at minde 
mænd i din omgangskreds om at få 
tjekket modermærker, og holde øje med 
steder, som kan være svære selv at se.

Hvad med  
D-vitamin?

Hold øje med 
din mand

Tjek UV-indekset med app
Du kan hente en app til din smartphone, og se det  
aktuelle uv-indeks for et hav af lokationer i hele verden.


