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Vælg farveTil patienter og pårørende

Basalcellekræft er en form for hudkræft, hvor knuden vokser meget langsomt og ofte udvikler sig over
flere år.
Basalcellekræft er den mest almindelige form for hudkræft.
 
Svulsten vokser på stedet og breder sig ikke til andre dele af kroppen.
 
Denne form for hudkræft er meget fredelig, men kan nær legemsåbninger såsom øjne, næse og mund
ødelægge underliggende strukturer med mere alvorlige konsekvenser.
 
Basalcellekræften danner efterhånden sår som vokser og ikke vil hele og det giver derfor god mening
at fjerne svulsten.
 
Den væsentligste årsag til basalcellekræft i huden er forbrændinger forårsaget af solen.
 
Personer med udendørserhverv, ivrige soldyrkere eller personer med lys hud er mere udsatte for denne
kræftform.
Det er ikke ualmindeligt, at man udvikler to eller flere basalcellekræftsvulster, man skal derfor være
opmærksom på langsomt voksende knuder eller sår, der ikke vil hele.
 
Sådanne forandringer bør kontrolleres hos lægen.

Eksempel på hudkræft i panden.
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Undersøgelse
Når der er mistanke om hudkræft, tager man en lille vævsprøve (biopsi) fra knuden eller fjerner den
helt. Vævsprøven undersøges derefter for kræftceller under mikroskop.
 
 
Behandling
Basalcellekræft kan behandles på flere forskellige måder.
 
Langt hovedparten fjernes af hudlægerne enten ved at skrabe, fryse eller lysbehandle knuden. Tit er
det ofte nok at skrabe knuden væk i lokalbedøvelse. Denne behandlingsform kaldes curettage. Efter
dette indgreb brændes hudoverfladen med en elbrænder.
 
Hvis knuden er større, går dybere ned i huden eller sidder på et specielt hudområde som fx øjenlågene,
er behandlingen anderledes og her vil det typisk være plastikkirurgerne der fjerner basalcellekræften.
 
Til udvalgte patienter kan strålebehandling komme på tale.
 
 
Kontrol
Efter din behandling aftales det om der er behov for kontrol på den afdeling der har behandlet dig eller
om du skal fortsætte ved hudlæge/egen læge.
 
Hvis du på et senere tidspunkt opdager nye knuder eller sårdannelse i det behandlede område, bør du
kontakte din egen læge eller hudlæge.
 
Du er velkommen til at kontakte os, hvis der er tvivlsspørgsmål.
 
Venlig hilsen
 
Personalet
Plastikkirurgisk ambulatorium
 
 


