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GUIDE: En ny, stor undersøgelse fastlæg-
ger, hvilke kræfttyper du selv har de bed-
ste chancer for at kunne forebygge ved at 
tænke i en sundere livsstil. 

Fire ud af ti kræfttilfælde kan ifølge Kræf-
tens Bekæmpelses forskere forebygges.

SIDE 4
Lægerne har nu et langt mere 
sikkert bud på, hvilke typer 
kræft du selv kan beskytte dig 
imod ved at leve sundt.
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3KRÆFT

KRÆFTEN, DU KAN 
FOREBYGGE

65 pct. af alle kræfttyper 
skyldes ’sort uheld’, viser nyt 
studie, men faktisk kan de 
fleste af de mest almindelige 
kræfttyper stadig forebygges
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4 KRÆFT
Esben Drachmann, esra@bt.dk   
Torben Bagge, bagge@bt.dk

Lægerne har nu et langt mere sikkert bud 
på, hvilke typer kræft du selv kan beskyt-
te dig imod ved at leve sundt.

Forskere fra Johns Hopkins Universitetet i 
USA dokumenterede for nylig, at du med den 
rigtige livsstil kan nedsætte din risiko for at få 
bl.a. tarmkræft, lungekræft, hudkræft, hals-
kræft og leverkræft.

I alt vil over 37.000 danskere få en kræft-
diagnose i løbet af 2015. Ifølge den nye un-
dersøgelse kan 35 procent kræfttyperne 
undgås ved blandt andet at leve sundt, få 
motion, undgå rygning, ved at sikre et bedre 
arbejdsmiljø eller med en screening for arve-
lige kræftformer. De resterende 65 procent 
er der ikke noget at gøre ved, konkluderer 
de amerikanske forskere. Den store gruppe 
på 65 pct. er dog forholdsvis sjældne kræft-
typer, så forebyggelse er ikke blevet mindre 
vigtigt med den nye viden. Danske læger 
mener, at undersøgelsen er meget relevant, 
og at resultaterne læner sig tæt op ad den 
viden, som vi i forvejen har om forebyggelse 
af kræft. De holder fast, i at forebyggelse er 
meget vigtig, selvom hovedparten af kræft-
formerne skyldes tilfældigheder eller ’sort 
uheld’, som de amerikanske forskere selv 
kalder det. Dvs. på grund af helt tilfældige fejl 
i arve-materialet (dna’et) i forbindelse med 
celledelinger i kroppen.

Det er således kun en ud af tre kræftfor-
mer, som ifølge USA-forskerne opstår på 
grund af livsstil og miljø. Altså overvægt, for 
lidt motion, for dårlig kost, rygning, alkohol-
forbrug eller forurening.

At kræft kan opstå tilfældigt, har længe væ-
ret kendt. Men præcis hvor tilfældigt kræften 
rammer, har man ikke vidst før den amerikan-
ske undersøgelse.

Tilfældigheder
En matematiker og en læge fra Johns Hop-
kins Universitetet stak hovederne sammen 

for at finde svaret. De vidste, at kræftceller 
kan opstå, når cellerne deler sig. Derfor un-
dersøgte de, hvor mange celledelinger der er 
i hver enkelt type væv. I knoglerne, hjernen, 
leveren, halsen, huden og adskillige flere. De 
vidste også, hvor mange kræfttilfælde, der er 
af de forskellige typer. De tal kunne de hol-
de op mod hinanden og konkludere, hvilke 
kræfttyper man rent faktisk kan beskytte sig 
mod, og hvilke der skyldes tilfældighedernes 
spil.

Herhjemme finder overlæge Iben Holten 
fra Kræftens Bekæmpelse undersøgelsen 
’vigtig’ og ’interessant’:

»Resultatet stemmer ganske godt overens 
med det, vi ved i forvejen. Forskning har på-
vist, at omkring 40 procent af alle kræfttilfæl-
de kan forebygges, og denne undersøgelse 
kommer frem til et lignende tal. Overlæge Ju-
lie Gehl behandler på Herlev Hospital patien-
ter med halskræft - en af de sygdomme, som 
man ifølge det nye studie har gode chancer 
for selv at undgå ved at kvitte tobak og alko-
hol og ved at lade sig vaccinere mod HPV-
virus.

» 40 procent af tilfæl-
dene har baggrund i en 

usund livsstil
Anne Tjønneland,  

Kræftens Bekæmpelse

»Jeg er enig med de amerikanske forskere 
i, at det meste kræft i et eller andet omfang 
er forbundet med ’sort uheld’, men livsstilen 
er stadig meget vigtig i forebyggelsen,« siger 
Julie Gehl. 

Ifølge overlægen udgør rygning den stør-
ste risikofaktor, men personlige eller arvelige 
forhold kan have indflydelse på, om man får 
kræft. Det afhænger af, hvor velforsynet ens 
krop er med de vigtige enzymer, som repare-
rer de celleskader, der hele tiden opstår, bl.a. 
når man ryger.
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5KRÆFT
Kun gratis for pigerne
Overlægen er stærkt optaget af, at også 
drenge - på linje med pigerne på 12 år - får 
et tilbud om gratis vaccine:

»HPV-virus er hvert år årsag til en række 
nye halskræft-tilfælde hos mænd, og de 
kunne sandsynligvis være undgået, hvis 
der var et sådant tilbud,« siger hun.

Overlæge Anne Tjønneland, Kræftens 
Bekæmpelse, er en af dem herhjemme, 
som har forsket mest i, hvad livsstilen be-
tyder i forebyggelsen af tarmkræft:

»Det er veldokumenteret, at ca. 40 pro-
cent af tilfældene har baggrund i en usund 
livsstil. Overvægt, kost- og motionsvaner 
har afgørende indflydelse på, om man bli-
ver syg. Især fuldkorn og kostfibre har en 
beskyttende virkning. Vi kan se, hvordan 
flere får tarmkræft, når de flytter til dele af 
verden, hvor man har en mindre sund livsstil. 
Selv om vi nu kan forklare ca. 40 procent 
af tilfældene, er der stadig en del tilfæl-
de, vi ikke kan forklare. De kan skyldes 
en kombination af livsstil og arv eller 
andet, vi endnu ikke ved med sikker-
hed. På den måde giver det nye stu-
die god mening.«

De amerikanske forskere 
har undersøgt i alt 31 kræft-
former, men brystkræft og 
prostatakræft indgår ikke 
i undersøgelsen. Det er 
kræftformer, hvor livssti-
len også har betydning. 
I en guide på disse sider 
giver førende danske eks-
perter deres bedste bud på, 
hvordan du selv kan nedsæt-
te din kræftrisiko.
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6 KRÆFT

DERFOR FÅR VI KRÆFT
Førende amerikanske forskere dokumenterer i nyt studie, at 27 ud af 31 kræft-ty-
per opstår ved celledeling på grund af fejl i vores dna og ikke så ofte, som vi tror, på 
grund af en usund livsstil eller arvelige risikofaktorer.
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8 KRÆFT

EKSPERTERNE: 
SÅDAN UNDGÅR 
DU AT BLIVE SYG
GUIDE: En ny, stor undersøgelse fastlægger, hvilke kræfttyper du selv har de bed-
ste chancer for at kunne forebygge ved at tænke i en sundere livsstil. Her er seks 
førende danske lægers og forskeres tre bedste råd om, hvad du bør huske på, hvis 
du vil være godt beskyttet mod den frygtede sygdom. Omkring 35.000 danskere 
får i løbet af 2015 en kræft-diagnose.
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9KRÆFT

Forekomst: 4.443 tilfælde årligt.
Symptomer: Længerevarende hoste (må-
ske med slim/spyt), hæshed, problemer med 
at synke, træthed, vægttab o.a.
Sygdomsfakta: Lungekræft er den kræft-
type, som koster flest liv i Danmark, og 
blandt kvinder vil flere dø af lungekræft end 
af brystkræft i de kommende år. Kun 20 
pct. af kræft-tilfældene bliver fundet i tide. 
Mange går ikke til læge, selv om de har en 
vedvarende hoste, åndenød eller oplever et 
pludseligt vægttab.

LÆGENS BEDSTE RÅD
Peter Lange, professor og overlæge, 
Hvidovre Hospital og Københavns Uni-
versitet:

1) »Drop for alt i verden cigaretterne. Under-
søgelser gennem 40 år har samstemmende 
påvist, at mindst otte ud af ti lungekræft-
dødsfald skyldes rygning. Der er også nu 
rimelig dokumentation for, at man som 
passiv ryger har i hvert fald halvanden gang 
forhøjet risiko.«

2) »Det er vigtigt at undgå passiv rygning. 
Ryger din partner, så få ham eller hende til 
at stoppe - til gavn for jer begge.«

3) »Brug altid åndedrætsværn, hvis du - 
måske i dit job - kommer i forbindelse med 
f.eks. asbest eller dampe fra giftige tungme-
taller som cadmium og nikkel. Tænk også 
på, om du har indsivning af radon i din bolig 
- en giftig gasart fra jorden, som hvert år er 
årsag til en række lungekræft-dødsfald. Få 
tætnet de steder i boligen, hvor radonen evt. 
kommer ind.«

LUNGEKRÆFT

Peter Lange  
(Foto: Danmarks Lungeforening)
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10 KRÆFT

Forekomst: 1.200 tilfælde årligt i Danmark.
Symptomer: Afhænger af, hvor kræftsyg-
dommen sidder, men typiske symptomer 
vil være smerter, hæshed, synkebesvær, 
følelse af at have klump i halsen eller en 
knude på halsen.
Sygdomsfakta: Hoved-halscancer er en 
samlet betegnelse for kræftsvulster fra 
de øvre luft- og spiseveje samt tilhørende 
kirtler. De hyppigste er mundhule-, svælg- 
og strubekræft, men også kræft-svulster fra 
ører, næse, bihuler, læbe og spytkirtler hører 
til denne gruppe. Samlet set er det en af de 
ti hyppigste kræftformer hos mænd. Kvinder 
rammes sjældnere.

LÆGENS BEDSTE RÅD
Julie Gehl, overlæge, onkologisk afde-
ling, Herlev Universitetshospital:

1) »Den bedste forebyggelse er at kvitte 
rygningen. Som ryger får man en konstant 
strøm af kræftfremkaldende stoffer forbi sine 
slimhinder i halsen. Dermed øges risikoen 
markant for, at man får ændringer i sit arve-
materiale, så celledelingen går skævt, og 
kræften bliver en bitter realitet.«

2) »Bliv vaccineret mod HPV-virus. Infektion 
med human papilloma-virus (HPV) er årsag 
til en specifik undergruppe af hoved-hals-
kræft. Det drejer sig om kræft i mundsvælget 
- primært kræft i mandlerne. Piger kan gratis 
vaccineres, når de er 12 år, mens drenge 
ikke får det tilbud. Det mener jeg absolut, de 
skal have.«
3) »Drik mindre alkohol. Det er - viser forsk-
ning - særligt skadeligt, hvis man samtidig 
ryger. Alkohol ’affedter’ nemlig slimhinderne 

i halsen, så skadevirkningen fra tobakken 
forøges. Den skadelige røg får - hjulpet af al-
koholen - meget bedre fat omkring cellerne, 
så der lettere opstår kræft.« 

HOVED-HALSKRÆFT

Julie Gehl
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Forekomst: 270 tilfælde årligt i Danmark.
Symptomer: Ofte en voksende, hård knude 
på forsiden af halsen, hæshed, åndenød.
Sygdomsfakta: Skjoldbruskkirtlen sidder 
på forsiden af halsen og styrer vores stof-
skifte. Sygdommen påvirker dog sjældent 
stofskiftet. Årsagen til kræft i skjoldbruskkirt-
len er oftest ukendt. Der findes grundliggen-
de fire forskellige typer af sygdommen (pa-
pillær, follikulær, medullær og anaplastisk). 
Den medullære type optræder i en arvelig 
og ikke-arvelige form. Kræft i skjoldbrusk-
kirtlen ses to-tre gange oftere hos kvinder 
end hos mænd.

LÆGENS BEDSTE RÅD
Christian Godballe, professor, overlæge, 
Syddansk Universitet, Odense Universi-
tetshospital

1) »Ved at undersøge en blodprøve for ge-
netisk mutation kan vi afgøre, om en patient 
med medullær kræft i skjoldbruskkirtlen har 
den arvelige form. Hvis man har den, er der 
næsten 100 pct. risiko for, at man har eller 
vil udvikle kræft i skjoldbruskkirtlen. Derfor 
kan vi teste slægtninge til patienter, der har 
den arvelige form for kræft, og tilbyde ope-
ration og derved gøre dem kræftfri, inden de 
får sygdommen.«

2) »Hvis man har mutationen for medul-
lær skjoldbruskkirtelkræft, vil jeg stærkt 
anbefale, at man får en operation. De, som 
tilbydes operation, siger som regel ja tak, for 
de kan godt se fornuften i det. Der er dog 
risiko for bivirkninger. Omkring 1-3 pct. får 
hæshed, og mellem 5 og 10 pct. får brug for 
tilskud af en særlig type D-vitamin og kalk. 
Alle opererede skal selvfølgelig også have 

stofskiftemedicin, da det er skjoldbruskkirt-
len, der styrer stofskiftet.«

3) »Vi ved, at stråling også er en stor risiko-
faktor. Alle, der arbejder med røntgen eller 
anden stråling, skal være opmærksomme 
på at følge sikkerhedsreglerne. Vi ved 
også, at børn er særligt i risikozonen, hvis 
de bliver udsat for stråling. Dette er tydeligt 
dokumenteret ved undersøgelser efter det 
radioaktive udslip i Tjernobyl, hvor forekom-
sten af skjoldbruskkirtelkræft hos børn blev 
mangedoblet. I Danmark er der heldigvis 
taget de nødvendige forebyggende tiltag, da 
vi ikke har atomkraftværker.«

SKJOLDBRUSK-KIRTELKRÆFT

Christian Godballe (Foto: Syddansk 
Universitet)
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12 KRÆFT

Forekomst: 350 tilfælde årligt i Danmark.
Symptomer: Symptomerne på leverkræft 
kan komme snigende i form af kvalme og 
vægttab eller feber. Sygdommen kan give 
smerter i leveren (i øverste højre del af bug-
hulen). Gulsot kan også være et symptom, 
men mange har slet ingen symptomer.
Sygdomsfakta: Årsagen til leverkræft er 
oftest ukendt. Sygdommen ses oftere hos 
mennesker, der tidligere har haft leverbe-
tændelse fra hepatitis B eller C og hos men-
nesker med skrumpelever

LÆGENS BEDSTE RÅD
Iben Holten, overlæge, Kræftens Bekæm-
pelse, Forebyggelse og Oplysning:

1) »Personer, der har haft en lever-infektion 
fra hepatitis B eller C, får oftere leverkræft. 
Det kan man dog blive vaccineret for, og det 
er vigtigt, hvis man skal rejse til et område, 
hvor der er en særlig risiko for at blive 
smittet. Det er eksempelvis Nordafrika og 
Asien.« 

2) »Undgå alkohol i for store mængder. Al-
kohol giver en risiko for at få skrumpelever, 
og når man får skrumpelever, har man en 
øget risiko for at få leverkræft.«

3) »En sund livsstil og motion i det hele 
taget forebygger en lang række kræftformer. 
Så selvom det ikke kan kobles direkte på 
leverkræft, er det en god idé at forsøge at få 
motion og spise varieret.« 

LEVERKRÆFT

Iben Holten,  
(Foto: Kræftens Bekæmpelse)
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13KRÆFT

Forekomst: 4.339 tilfælde årligt i Danmark.
Symptomer: Ofte lumske og snigende, 
bl.a. ændringer i afføringsmønstret, blod 
eller slim med afføringen, ubehag i maven, 
måske rumlende eller larmende tarme o.a.
Sygdomsfakta: En af de fire største kræft-
sygdomme i Danmark, og sygdommen ses 
lige hyppigt hos kvinder og mænd. Opda-
ger du tarmkræft tidligt, er chancen for at 
overleve blevet forbedret i den seneste tid. 
Det skyldes bl.a. et nyt tilbud om screening 
af personer i alderen 50-74 år.

LÆGENS BEDSTE RÅD
Anne Tjønneland, overlæge og forsker, 
Kræftens Bekæmpelse:

1) »Det er uhyre vigtigt at undgå at blive 
overvægtig. Det er nu veldokumenteret, at 
den overvægtige har en krop i ubalance, 
hvor der foregår celledelinger, der kan ende 
med kræft. I den forbindelse er motion og 
bevægelse så vigtigt. Det kan f.eks. være 
havearbejde eller at tage trappen i stedet for 
elevatoren.«

2) »Spis rigeligt med fuldkorn. Bl.a. vores 
forskning har vist, at et højt indtag af kost-
fibre, især dem fra fuldkorn, giver en nedsat 
risiko for kræft i tarmen. Spis mindst 75 g 
fuldkorn om dagen. Det svarer til en stor skål 
gryn (rug eller havre) og to stykker rugbrød. I 
det hele taget er det vigtigt at få mange fibre 
i form af grøntsager og frugt.«

3) »Vigtigt i denne sammenhæng er også at 
begrænse indtaget af kød fra firbenede dyr - 
f.eks. svine- og oksekød - til maks. 400-500 
gram om ugen. Og mindst lige så rigtigt er 

det at begrænse forbruget af industri-forar-
bejdet kød som f.eks. bacon, pølse o.a.«

TARMKRÆFT

Anne Tjønneland
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14 KRÆFT

Forekomst: 11.300 tilfælde årligt i Danmark
Symptomer: Ofte en skællende plet eller 
knude på huden, som vokser og eventuelt 
bløder eller udvikler sår, der ikke heler.
Sygdomsfakta: Almindelig hudkræft opstår 
i huden og kan næsten altid helbredes. Den 
mest almindelige årsag til sygdommen er ul-
traviolet stråling fra solen eller fra solarium. 
Almindelig hudkræft og modermærkekræft 
er to forskellige sygdomme.

LÆGENS BEDSTE RÅD
Gregor Jemec, klinisk professor, Institut 
for Klinisk Medicin, Roskilde Sygehus:

1) »Første skridt er at kende sig selv, og det 
er faktisk ret nemt at komme til. Der findes 
forskellige hudtyper, hvor man er inddelt 
efter, om man bliver rød eller brun, når man 
er i solen. Type 1 bliver altid forbrændt og 
aldrig brun, og type 2 bliver ofte forbrændt, 
men sjældent brun.«

2) »Når man ved, hvilken hudtype man har, 
og man hører til hudtype 1 eller 2, skal man 
være meget omhyggelig med at følge Kræf-
tens Bekæmpelses råd. Man skal f. eks. 
holde sig væk fra solen mellem kl. 12 og 15. 
Det betyder ikke, at man skal gemme sig 
indendøre, men man skal være opmærk-
som og ikke have for meget bar hud i solen. 
Solcremen er en sidste løsning, for det er 
mere effektivt slet ikke at blive udsat for 
solstrålerne.«

3) »En hat eller kasket hjælper rigtig meget. 
Ansigtet og hovedet bliver ofte ramt af hud-
kræft, fordi det er i solen mere end resten af 
kroppen. 

Mange ældre mænd får også tyndere hår 
efterhånden - hvis ikke de helt mister det, og 
issen er ikke et sted, man normalt dækker til, 
så derfor kan det område blive meget hårdt 
ramt.

ALMINDELIG HUDKRÆFT

Gregor Jemec (Foto: Roskilde Sygehus)
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16 KRÆFT

DERFOR FÅR VI KRÆFT
Fire ud af ti kræfttilfælde kan ifølge Kræftens Bekæmpelses forskere forebygges.
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17KRÆFT
Hvis du efterlever disse otte enkle råd, 
er du godt beskyttet mod den frygtede 
sygdom, som i 2015 ventes at ramme over 
37.000 danskere:

 
1. TÆL KILOENE

I de vestlige lande udgør overvægt - næst 
efter rygning - den største risiko for at få 
en række kræftformer. Overvægt giver bl.a. 
kronisk høje insulin-niveauer, som er en ri-
sikofaktor i forhold til kræft. Det 
øger bl.a. koncentrationen 
af væksthormonet IGE-
1, som øger kræftfa-
ren.

2. KVIT RØ-
GEN
Rygning er 
ifølge en 
lang ræk-
ke studi-
er årsag 
til 25-30 
pct. af 
samtlige 
t i l fælde 
af kræft i 
de udvik-
lede lan-
de. Langt 
de fleste til-
fælde af lun-
gekræft skyl-
des rygning. 

3. OP AF SOFAEN
Flere og flere undersø-
gelser viser, at fysisk aktivi-
tet forebygger kræft. Det gælder 
især for kræft i tyktarmen, men der er også 
tegn på, at fysisk aktivitet nedsætter risikoen 
for kræft i bryst, livmoder og prostata. 

4. HAK GRØNTSAGER
Alle voksne bør spise mindst 600 gram frugt 

og grønt om dagen. Du skal også spise fuld-
kornsprodukter. Mindst halvdelen af de korn-
produkter, du spiser, bør indeholde fuldkorn. 

5. SÆT PROPPEN I
Hvis du vil forebygge kræft, bør du som mand 
ikke drikke mere end to genstande om da-
gen, og som kvinde bør du ikke drikke mere 
end én genstand om dagen. 

6. SKRU NED FOR SOLEN
Pas på de ultraviolette stråler. Den 

bedste måde at beskytte sig 
på er ved at skrue ned 

for middagssolen med 
siesta, solhat og sol-

creme samt undgå 
solarier.

7. TÆNK I 
MILJØ
N o g l e 
kræftfrem-
k a l d e n d e 
stoffer fin-
des i vores 
miljø, an-
dre findes i 
forbindelse 
med be-

stemte typer 
arbejde. 

8. DELTAG I 
SCREENING

Chancen for at over-
leve en kræftsygdom er 

større, hvis man opdager 
sygdommen i et tidligt stadium. 

Behandlingen er ofte også meget 
mildere, end hvis sygdommen først opdages 
sent i forløbet. Derfor er det en god idé at 
deltage i screening. Kilde: Kræftens Bekæm-
pelse
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18 KRÆFT

KNOGLEKRÆFT

Symptomer: Smerte og hævelse i området, 
hvor tumoren befinder sig, er de tidligste 
symptomer, der viser sig. Smerten vil i be-
gyndelsen komme og gå, men senere blive 
mere alvorlig og vedvarende.

LEUKÆMI

Symptomer: Træthed og åndedrætsbe-
svær. Tendens til at få infektioner, f.eks. 
betændelse i munden eller feber. Tendens 
til at få blå mærker uden at have slået sig. 
Symptomerne skyldes, at man blandt andet 
mangler røde og hvide blodlegemer.

KRÆFT I TYNDTARMEN

Symptomer: Mavebesvær i flere år, diarré 
og tarmslyng.

KRÆFT I TOLVFINGERTARMEN

Symptomer: Blodmangel, blødning fra 
mave-tarmkanalen og kroniske smerter eller 
ubehag i maven.

HJERNESVULST

Symptomer: Hjernetumorer kan både give 
symptomer, som skyldes, at tumoren øger 
trykket i hjernen, og lokale symptomer, der 
skyldes, at hjernens funktion forstyrres i det 
område, hvor tumoren sidder. Hovedpine, 

epileptiske anfald, træthed, opkastninger, 
synsforstyrrelser og hukommelsesbesvær er 
blot nogle af symptomerne.

MODERMÆRKEKRÆFT

Symptomer: Modermærkekræft viser 
sig ofte ved, at et nyt modermærke op-
står og forandrer sig, eller at et gammelt 
modermærke forandrer sig. De hyppigste 
forandringer er, at modermærket i løbet af 
få måneder vokser i bredde og/eller højde, 
ændrer form og/eller farve, samt at der kom-
mer skorpe eller et sår inde i modermærket.

TILFÆLDIG KRÆFT - DE FØRSTE SYMPTOMER
En ny undersøgelse viser, at en række kræftsygdomme oftest forekommer ved et 
rent tilfælde, og at ens livsstil eller arv ikke har indflydelse. I så fald er det vigtigste 
at få opdaget sygdommen så hurtigt som muligt, så man kan komme i behandling. 
Her er en liste over flere af de kræftformer, der skyldes tilfældigheder, og hvilke 
symptomer der viser tegn på sygdommene.


