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Malignt melanom kan forebygges. Vi er enig med Gunnar Hasle, som i en kronikk i
Tidsskriftet nr. 17/2019 anbefaler folk å unngå solforbrenning, og at dette oppnås best med
moderat soling, opphold i skygge og ved å beskytte hud med klær, hatt, o.l. Man bør ikke
ligge i solen hele dagen, selv med bruk av solbeskyttende krem. Disse rådene samsvarer
godt med hudlegers (og Kreftforeningens) råd om sunne solvaner, der bruk av
solfaktorkrem kommer lenger ned på listen av forebyggende tiltak (1). Hasle roter det
likevel til ved å komme med flere utsagn som bør rettes opp eller kommenteres.

Forekomsten av melanom i Spania er lavere enn i Norge. Hasle overser at dette kan forklares
med at spanjoler har mørkere hud og andre solvaner – midt på dagen tar de siesta og gjør
andre ting enn å ligge på stranden. Økningen i forekomsten av melanom i Norge har skjedd
i en tid der folk har bedre råd og reiser hyppigere til solrike land. Når ferieoppholdet er
kort, gjelder det å være mest mulig ute i sola – da øker risikoen for å bli solbrent, noe som er
en viktig risikofaktor for melanom.

Histologisk diagnostikk av melanom kan være vanskelig, og noe overdiagnostikk (og
tidligere underdiagnostikk?) er sannsynlig. At økningen i melanomforekomst skyldes
økende overdiagnostikk, er en interessant hypotese, men hypotesen er ikke undersøkt.

Keratinocyttkarsinomer er mer enn 10 ganger hyppigere enn melanom og er assosiert med
akkumulert soleksponering. Slike svulster kan kreve gjentatt kirurgi og/eller metastasere.
Den australske studien om bruk av solbeskyttende krem, omtalt av Hasle, viste effekt på
forekomsten av plateepitelkarsinom, mens effekten på basalcellekarsinom og melanom var
mer usikker (2, 3).

Lave nivåer av D-vitamin er i dag et problem hos kvinner i enkelte innvandrermiljøer, visse
pasientgrupper og ungdom som er mye innendørs. Tilstrekkelige mengder D-vitamin
oppnås med korte soleksponeringstider og påvirkes i praksis ikke av smøring med
solbeskyttende krem. Den svenske studien, omtalt av Hasle, som viste at folk som unngikk
sol, hadde høyere dødelighet enn dem som solte seg mye, er blitt sterkt kritisert, bl.a. fordi
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personer med sykelighet var overrepresentert i gruppen som unngikk sol (4).

Vi er enig med Hasle at det er vanskelig å tenke seg at solbeskyttende kremer i seg selv kan
gi melanom, og at mange dessverre bruker slike kremer for å kunne være lengre ute i solen.
Hvis man ikke er påpasselig med å gjenta smøringen, øker faren for å bli solbrent. En
metaanalyse viste ingen sikker reduksjon i melanomrisiko ved bruk av solbeskyttende
krem, og forfatterne anbefaler større vektlegging av andre tiltak for solbeskyttelse (5).

Vi tror Hasle er enig med oss at forebygging av hudkreft oppnås best med sunne solvaner,
måtehold og pålitelig helseinformasjon.
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