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Hva kjennetegner en normal føflekk?  
En godartet føflekk har som regel rund eller oval form og jevne kanter. 
Fargen er lys eller mørk brun, men den kan også være litt rødlig. 
Det er normalt å ha føflekker. De vokser langsomt, og antallet kan øke fram til ca. 50-års alder. 
 

Hvordan oppstår føflekkreft (malignt melanom)? 
Føflekkreft oppstår enten i en føflekk eller i normal hud. Den vokser eller forandrer seg i løpet av kort 
tid (uker eller måneder). 
 

Hvem får føflekkreft? 
Lys hudtype og sterke solforbrenninger spesielt i tidligere barneår kan disponere for utvikling av 
føflekkreft. Intens, kortvarig soling i ferier og fritid kan være særlig uheldig. Økningen i antall 
ondartede føflekker de siste tiår kan skyldes bl a at vi i dag har andre solingsvaner enn tidligere. 
Føflekkreft i nær familie gir økt risiko. Høyt antall føflekker (over 100) er også en risikofaktor. 

 
Hvordan oppdages føflekkreft? 
Endring i føflekkens farge, form og størrelse kan være faretegn. 
Hyppigst er fargeomslag til sort, men også rødlige eller gråhvite fargetoner forekommer.  
Føflekken kan vokse, få uregelmessig form eller kanskje begynne å klø og blø.  
En ondartet føflekk kan oppstå som en ny forandring hvor man tidligere ikke hadde føflekk. 
Vanlig er at man ikke merker noen symptomer i tidlige stadier, men flekken skiller seg ut visuelt. 
 

Hva er” ugly-duck-sign”?  
For å gjøre det enkelt pleier vi å si at dersom du har/ eller får en flekk på huden som ikke likner noen 
av de andre, da skal du få den undersøkt nærmere og evt fjernet.  
 

Hvordan behandles en ondartet føflekk? 
Dette behandles med vanlig kirurgisk fjerning. Ved fjerning i helt tidlig stadium er overlevelsen av 
denne kreftformen nær 100%.   

 
Hvordan hindres utvikling av ondartede føflekker? 
Unngå solforbrenning. En bør beskytte seg for de kraftigste solstrålene, dvs. spesielt mellom klokken 
1000 og 1400. Bruk gjerne klær som også dekker armer og ben, samt hodeplagg om en skal være 
lenge ute i solen. Solkrem med faktor 20 eller høyere bør anvendes. Smør hyppig da effekten 
reduseres etter 2-3 timer. Barn trenger ekstra hjelp av foreldrene til solbeskyttelse da de ikke selv 
passer seg for solen.  
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