
Egenkontroll för dig som 

har haft malignt melanom

Att ha koll på sin kropp är viktigt och nödvändigt för att upptäcka 
malignt melanom tidigt. Lär känna din hud genom att göra en 
egenkontroll varje månad. Ta gärna för vana att utföra den vid 
samma datum - på så sätt kan du tydligt se om det har skett 
några förändringar. 

I den här broschyren ger vi dig tips och råd kring egenkontroller 
och information om vad du ska leta efter.

Rekommenderade webbplatser

Idag finns det många hemsidor med fakta kring malignt melanom men många 
av dessa är inte faktagranskade. På de sidor vi angett nedan är informationen 
skriven av sjukvårdspersonal och innehåller därför garanterat korrekt och 
aktuell information.

• www.1177.se – sök på malignt melanom

• www.euromelanoma.org/sweden/ - här beskrivs hur melanom kan se ut   
  samt ges solskyddsråd

• www.melanomforeningen.se – en förening för patienter och närstående

Har du frågor
Om du upptäcker något du vill få undersökt i huden eller 
har några frågor är du välkommen att höra av dig till:

Skriven av: Lisa Lilliedahl Leg. Sjuksköterska Hudmottagningen Skaraborgs sjukhus Skövde
Faktagranskad av: Karin Terstappen Överläkare



Så utför du egenkontroller

1. Undersök  
ansiktet, speciellt 
näsan, läpparna och 
öronen  (fram och 
bak). Använd dubbla  
speglar för att kunna 
se bakom öronen.

2. För att undersöka 
hårbotten kan man 
använda en hårtork 
för att se tydligare. 
För detta kan det 
vara bra att be en 
närstående om hjälp. 
Frisören kan också 
vara till stor hjälp!

3. Se över händerna, 
både handryggarna 
och handflatorna, 
mellan fingrarna  
och naglarna.  
Fortsätt sedan med  
underarmarna.

4. Ställ dig  
framför spegeln 
för att undersöka  
överarmar och 
armbågar.

5. Undersök  
sedan halsen, 
bröstkorgens 
främre del och 
magen. Kvinnor 
bör inte glömma 
att titta under 
brösten.

6. Använd dubbla 
speglar för att  
undersöka 
nacken, axlarna,  
ryggen och  
baksidan på  
överarmarna.

7. Dubbla speglar 
kan också hjälpa 
dig att undersöka 
ländryggen,  
rumpan och 
baksidan av båda 
benen.

Slutligen: Sätt dig ner på en stol och 
lyft upp ena benet efter det andra för 
att undersöka underben, fötter, fotsulor, 
tår och tånaglar. Använd spegel för att  
undersöka underlivet.

Detta ska du känna och 

leta efter

När du tittar över din hud ska du vara vaksam på följande:

• om de födelsemärken du tidigare haft ändrar 
  karaktär vad gäller: färg, form, storlek och om det blöder     
  eller kliar

• om du får några nya födelsemärken som avviker från         
  dina övriga födelsemärken

• om du får några knölar på kroppen eller svårläkta sår

• om du hittar några fasta knölar större än risgryn i: 
  armhålorna, ljumskarna och på halsen

• om du på ditt operationsärr eller runt omkring hittar           
  fasta nya knölar


	Kontaktinfo: 


