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Basaliom er den hyppigste formen for hudkreft.  Den er ufarlig fordi den ikke kan 

spre seg til andre steder/organer ved å sende ut løsrevne celler (metastaser). Likevel 
må den behandles, fordi den ellers vil vokse og skade det omkringliggende vev.  

 

Hvordan ser et basaliom ut?  
Utseendet til et basalcellecarcinom kan variere: Oftest vises det som en liten, glinsende hudfarget 
knute med litt hevet rand og en skorpe eller et sår i midten. Det kan også være en rød litt sår flekk som 

gradvis øker i størrelse i løpet av år. Andre ganger opptrer svulsten som en hvitlig fortykkelse i huden. 
 

Hvorfor får man basaliom(er)? 
Sol er den viktigste enkeltfaktor som kan medvirke til utvikling av svulsten. Andre medvirkende 

faktorer var tidligere arsenikk som ble brukt bl a ved behandling av kviser og ifm tannlegearbeid. 

Immundempende stoffer som benyttes etter bl a transplantasjoner kan også disponere. Noen 
mennesker er mer utsatt for å utvikle denne kreftformen enn andre, spesielt dem med lys rødlig 

hudtype, og det er ikke uvanlig at en person kan utvikle flere slike svulster.  
De opptrer hyppigst på steder av kroppen som utsettes for mest sol, som ansikt og øvre del av 

overkroppen. 
 

Hvordan utføres behandlingen? 
Behandlingen bestemmes på grunnlag av svulstens størrelse, lokalisasjon og pasientens alder. 

Følgende behandlingsformer er aktuelle: Kirurgisk fjerning, skraping med etterfølgende brenning eller 
frysing, kun frysing med flytende nitrogen, røntgenbehandling, laserbehandling og fotodynamisk 

behandling (PDT). Det kan være aktuelt å videre henvise til plastikkirurgi eller øyekirurgi ved 
vanskelig beliggende og/ eller store lesjoner i ansiktet. 

 

Hva er Mohs kirurgi? 
Mohs kirurgi er en måte å fjerne vanskelig beliggende og uskarpt avgrensete tilfeller av basaliom 
(mest i ansiktet) der man gjør orientert vevsundersøkelse mens man opererer for å være sikker på å få 

med seg alt sykt vev i en operasjon. I Norge utføres dette kun på Rikshospitalets Hudavdeling.   
 

Trengs det spesiell oppfølging etter fullført behandling?  
Oppfølging vil ofte være aktuelt, dels for å kontrollere at den behandlede svulsten ikke kommer 

tilbake, dels for å undersøke om det skulle utvikles nye svulster andre steder.   
Du bør selv holde et øye med huden med tanke på om det skulle oppstå forandringer som kan være en 

ny svulst.  Basalcellecarsinomer vokser svært langsomt, sjelden mer enn 5 mm i året.  
Det er vanlig med en kontroll hos hudlegen et halvt år etter behandlingen, og deretter årlig til å 

begynne med.  
 

Hvilke forholdsregler bør man ta? 
Soling kan øke risikoen for at det utvikles flere svulster i fremtiden. Det tilrådes derfor forsiktighet 

med soling. Bruk gjerne bredbremmet hatt eller skyggelue, vær forsiktig med soleksponering av 
kroppen og benytt høy solfaktor. 
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