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Dette brev er blot til information 

Antallet af nye maligne melanomer er fortsat stigende i Danmark, og hvert år dør ca. 273 danskere af 

modermærkekræft. Heldigvis kan mange dødsfald forebygges, hvis kræften opdages i et tidligt stadie. 

Derfor sætter Kræftens Bekæmpelse igen sammen med Dansk Dermatologisk Selskab fokus på tidlig 

opsporing af modermærkekræft med kampagnen ’Tjek mærkerne’. 

Kampagnen foregår i ugerne 10 og 11. Kampagnen er målrettet mænd og kvinder i alderen 35 til 55 år, og 

formålet er  at huske danskerne på, at det er vigtigt at man siger til, hvis man ser mistænkelige 

modermærker hos andre. Kampagnen, der lanceres på sociale medier, vil gøre målgruppen mere 

opmærksom på, at det er vigtigt at sige til, hvis de ser et mistænkeligt modermærke hos andre, samt 

hvorfor de også skal tjekke deres mærker, hvordan de tjekker dem og hvad de skal holde øje med.  

I år er der udviklet indhold, som viser forskellige situationer, hvor en fremmed person påpeger et 

mistænkeligt modermærke hos en anden. Vi har udviklet en hovedfilm og tre mindre film. I hovedfilmen ser 

vi scener fra en frisør/barber, en zoneterapeut, en tatovør, en spinningtime, i en svømmehal og et 

omklædningsrum i en tøjbutik. De mindre film har fokus på en enkelt scene ad gangen. Ud over filmene 

laver vi opslag, der gør opmærksom på ABCDE guiden, som er blevet klædt i nye klæder, og kaldes Fem 

Farlige Forandringer. Hovedformålet er som de andre år ikke, at få flere til at gå til lægen, men at få de 

rigtige til lægen.  

I kan læse mere om kampagnen og se de forskellige film mv. på www.tjekmærkerne.nu. Sidste år lavede vi 

også en podcast om emnet, hvor Diljit Kaur Knudsen var gæst. I finder podcasten på 

www.cancer.dk/sundhedsmissionen/.  

På vegne af Dansk Dermatologisk Selskab: 

Bestyrelsesmedlem   Bestyrelsesmedlem 

Diljit Kaur Knudsen,   Christina Skovbølling Haak 

Overlæge, PhD   Speciallæge 

http://www.tjekmærkerne.nu/
http://www.cancer.dk/sundhedsmissionen/

