
Problemstillingen
Testikelkræft er en af de mest hyppige former for kræft hos mænd mellem 15-35 år. Antallet af tilfælde er 
estimeret til at stige på tværs af de Europæiske lande med yderligere 25% i 2025. 


Jo tidligere man fanger det, jo bedre er chancerne – derfor er det vigtigt, at man holder øje og er 
opmærksom på ømhed, hævelser og forandringer.   

Så hvordan får vi de unge mænd til at tjekke deres dadler mindst én gang om måneden, så de kan opdage 
forandringerne i tide?

MobilePay
MobilePay er blevet en integreret del af danskernes hverdag, hvor ca. 93 % af målgruppen bruger MobilePay. 

Derudover blev der i 2021 gennemført omkring 424 millioner transaktioner via MobilePay, hvilket vidner om, 
at det er noget danskerne er vant til at bruge.

Hands In Your Pants X MobilePay

“Check yourself” anmodningen

Ved at etablere et samarbejde med MobilePay, får Hands In Your Pants en unik mulighed for at skabe 
awareness omkring testikelkræft og nå ud til et meget bredt publikum. 

Samarbejdet giver de bekymrede mulighed for at få ro i maven og hjælpe de unge mænd med at tage 
hånd om deres nosser.



Med samarbejdet kan man, som bekymret forælder, kæreste eller ven sende en “Check yourself ” 
anmodning alene eller i forbindelse med en penge-anmodning.




Scenarier
Mor derhjemme har nu mulighed for at få ro i maven 
ved at sende en “Check yourself ” anmodning til sin 
søn der er flyttet hjemmefra. Det kan hun nemlig gøre 
samtidig med at hun sender lidt ekstra penge til 
aftensmaden. 



Kæresten har mulighed for at sende en “Check 
yourself ” anmodning, når hun er ude med 
veninderne og ved at du ligger og ser film hjemme i 
sofaen.



Dagen efter en tur i byen med drengene, hvor du endte 
med at lægge ud for regningen, kan du samtidig med, 
at du sender en penge-anmodning, sende dem en 
“Check yourself ” anmodning. Den kan de med 
fordel udnytte, når nu de alligevel ligger i sengen med 
tømmermænd.


Sammen om testiklerne
Med “Check yourself ” anmodningen, modtager man 
en personliggjort påmindelse, som kommer fra dem man 
holder af. Det skaber derfor et større incitament for den 
unge mand til rent faktisk at undersøge sine testikler.



Vi engagerer derfor en bredere målgruppe i kampen 
om at opdage testikelkræft i tide. Sammen med 
MobilePay har Hands In Your Pants mulighed for at nå 
endnu længere ud med det vigtige budskab.

Nu er det lige så nemt at bede unge mænd om at passe 
på sig selv, som det er at bede dem om en 20’er. 
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