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Läppcancer 
Läppcancer är cancer som utgår från det läppröda, som börjar vid övergången från hudkanten 
och slutar där slemhinnan börjar på insidan av läppen. Läppcancer börjar vanligen i slemhinnan 
och är av typen skivepitelcancer.  

Läppcancer kan spridas till närliggande lymfkörtlar 
under hakan och på halsen.  

Varje år upptäcks ungefär 150 nya fall av läppcancer 
i Sverige. Det är lite vanligare bland män än kvinnor. 
Cancerformen minskar bland män men ökar bland 
kvinnor. De flesta som får läppcancer är över 75 år.  

 

Riskfaktorer 

Risken att drabbas av läppcancer ökar om du har använt tobak eller varit mycket i solen.  

Symtom 

Läppcancer visar sig som ett sår eller en knöl på läppen. 

Behandling av läppcancer 

Operation är den vanligaste behandlingen vid läppcancer. Strålbehandling kan också 
rekommenderas vid större tumörer. Om utredningen har visat på att cancern har spridits till 
någon eller några av halsens lymfkörtlar opereras även dessa bort. 

Läpparna 
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