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Sådan måler vi, hvor stor en risikosoldosis (SED), man udsætter sig for.

Samlede dags- og årssoldoser for danskere.

Sådan måler vi, hvor stor en risikosoldosis (SED), man udsætter sig for.

for danskere.
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Solcentres forslag til begrænsning af eksponering i forhold til hudtype. 

Solcentres forslag til bestrålingsdosis og antal pr. år (foreslår op til 100 behandlinger pr. år).

Her er risikodoser (SED) angivet for solariebehandlinger. 

forslag til begrænsning af eksponering i forhold til hudtype. 

estrålingsdosis og antal pr. år (foreslår op til 100 behandlinger pr. år).

Her er risikodoser (SED) angivet for solariebehandlinger. 
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estrålingsdosis og antal pr. år (foreslår op til 100 behandlinger pr. år).



Øgning i procent af årssoldosis (SED) afhængigt

Øget risiko for modermærkekræft afhænger af antal 

(SED) afhængigt af hyppighed af solariebrug.

Øget risiko for modermærkekræft afhænger af antal solforbrændinger, især hos teenagere.
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forbrændinger, især hos teenagere.



Eksempel på bivirkninger til solariebrug.

Modermærketallet stiger gennem barne
modermærkekræft øges kraftigt med øget antal modermærker.

på bivirkninger til solariebrug.

Modermærketallet stiger gennem barne- og ungdomsårene pga. UV-eksponering, og risikoen for
modermærkekræft øges kraftigt med øget antal modermærker.
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og risikoen for



Man har ingen ”solpletter” (solskader)

Modermærkekræft kan ofte relateres til solariebrug i ungdommen.

(solskader) ved fødslen. Disse skyldes overdosering med ultraviolet stråling.

an ofte relateres til solariebrug i ungdommen.
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ved fødslen. Disse skyldes overdosering med ultraviolet stråling.



Almindelig hudkræft ses ofte på mange steder samtidig, da al huden har fået samme UV

Hvide pigmentskader i solskadet hud efter

Almindelig hudkræft ses ofte på mange steder samtidig, da al huden har fået samme UV

Hvide pigmentskader i solskadet hud efter behandling af tidlig, almindelig hudkræft hos yn
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Almindelig hudkræft ses ofte på mange steder samtidig, da al huden har fået samme UV-dosis.

behandling af tidlig, almindelig hudkræft hos yngre kvinde.



Eksempel på kirurgisk fjernelse af mere fremskreden, almindelig hudkræft. Denne er sjældent dødelig, men 
kosmetisk skæmmende. 

Dansk Dermatologisk Selskab ønsker

Eksempel på kirurgisk fjernelse af mere fremskreden, almindelig hudkræft. Denne er sjældent dødelig, men 

ønsker at reducere hyppigheden af hudcancer i Danmark.
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Eksempel på kirurgisk fjernelse af mere fremskreden, almindelig hudkræft. Denne er sjældent dødelig, men 

at reducere hyppigheden af hudcancer i Danmark.
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