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Cancer i munhålan  
Cancer i munhålan är den vanligaste cancerformen inom huvud- och halsområdet. Varje år får 
cirka 400 personer i Sverige munhålecancer. Det är lite vanligare bland män än kvinnor.   

Olika grupper av cancer i munhålan 

Munhålecancer delas in i olika grupper beroende på var tumören sitter: 

• Tungcancer  

• Cancer i tandköttet (gingivalcancer)  

• Munbottencancer  

• Cancer i kindslemhinnan 
(buccalcancer) 

• Gomcancer  

Ibland kan tumören växa i flera av dessa 
områden. Det vanligaste är att tumören 
sitter i tungan. Tumörer i munhålan kan 
spridas till lymfkörtlar under hakan eller på 
halsen.  

Cancer i munhålan börjar vanligen i slem-
hinnan och är oftast av typen 
skivepitelcancer. Första tecknet på en tumör i munhålan är ofta ett svårläkt sår.  

Tungcancer 

Tungcancer bildas i den rörliga delen av tungan. Tumören syns ofta som en svullnad eller 
förtjockning på tungan, eller som ett sår som inte läker. 

Tungcancer är den vanligaste sortens munhålecancer. Varje år diagnostiseras cirka 140 fall av 
tungcancer i Sverige. 

Cancer i tandköttet (gingivalcancer)  

Gingivan är tandköttet.  

Den vanligaste formen av gingivalcancer är skivepitelcancer. Dessa tumörer kan växa ytligt, 
enbart i gingivan, eller växa in i det underliggande benet, kinden eller munbotten.  

Varje år diagnostiseras cirka 80 fall av gingivalcancer i Sverige. 

Munbottencancer  

Munbotten är området under tungan.  

Varje år diagnostiseras cirka 50 fall av munbottencancer i Sverige. 

Cancer i kindslemhinnan (buccalcancer) 

Buccan är läpparnas och kindens insida. 

Varje år diagnostiseras cirka 50 fall av buccalcancer i Sverige.  

 

 

Munhålan 
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Gomcancer-cancer i hårda gommen 

Cancer i hårda gommen är ovanlig. Varje år diagnostiseras cirka 10 fall i Sverige. 

Övrig cancer i munhålan 

Om en tumör i munhålan inte stämmer med någon av beskrivningarna ovan kallas det övrig 
cancer i munhålan. Det vanligaste är då att tumören växer på flera ställen i munhålan, eller att 
man inte vet var tumören började växa.  

Övrig cancer i munhålan utgör cirka 20 fall per år. 

Riskfaktorer 

Risken att drabbas av cancer i munhålan ökar om du röker, dricker mycket alkohol eller har 
dålig munhälsa. Forskning har inte kunnat visa att snus ökar risken. I många fall vet man inte 
varför någon drabbas.  

Behandling 

Munhålecancer behandlas oftast med operation. Ibland rekommenderas också strålbehandling.  

För att säkert veta om cancern har spridit sig till halsens lymfkörtlar, är det vanligt att man vid 
operationen även tar bort lymfkörtlar för mikroskopisk undersökning. Om cancern har spridit sig 
strålbehandlas även lymfkörtlarna på halsen.
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