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tegn på kræft
Opdag de skjulte
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Kræftsymptomer du ikke må overse

Sådan kan du forebygge kræft
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OPDAG DE SKJULTE TEGN 
PÅ KRÆFT

Modermærkekræft: 1.768 
tilfælde årligt.

Tarmkræft: 4.339 tilfælde 
årligt.

Lungekræft: 4.443 tilfælde 
årligt.

Prostatakræft: 4.060 
tilfælde årligt.

Brystkræft: 4.944 kvinder 
årligt.

 Kræftens tal
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Træthed. Uforklarlig util-
pashed. Lidt ondt i maven. 
En sær hoste. Et uforklarligt 
vægttab.

Symptomer, du meget let 
kan vifte væk som noget, der 
ingenting betyder. Man skal 
jo helst ikke beskyldes for at 
være hypokonder. Men pas på 
- det kan være de første svage 
eller lidt diffuse tegn på kræft. 
Tegn, du bør gå til læge med. 
Det kan i sidste ende betyde 
forskellen på liv og død.

En ny stor undersøgelse fra 
Aarhus Universitet, støttet af 
Kræftens Bekæmpelse, fast-
slår nu den store betydning 
af hurtig lægelig udredning 
selv ved diffuse symptomer på 
kræft.

- Jo tidligere den rigtige 
diagnose stilles, desto større 
er chancen for at overleve. 
For visse aggressive kræft-
former kan vi konkludere, at 
blot nogle få ugers venten kan 
være afgørende, siger adjunkt 
Marie Louise Tørring fra Aar-
hus Universitet, der har ledet 
undersøgelsen.

- Blot få ugers forsinkelse 
kan have afgørende betydning 
for overlevelse. Det gælder 
eksempelvis ikke blot aggres-
sive kræftformer som lunge-
kræft, men også de ofte mere 
langsomt voksende svulster i 
tarmsystemet.

Ventetiden
Hvert år får nu 34.000 danske-
re konstateret kræft. Halvde-
len har symptomer, som lægen 
med det samme opdager, en 
fjerdedel har ukarakteristiske 
symptomer, mens en fjerdedel 
opdages lidt tilfældigt, f.eks. 
når man kommer på skade-
stuen.

Aarhus-forskerne, hvis un-
dersøgelse nu publiceres i 
European Journal of Cancer, 
har som de første fundet kla-
re beviser på betydningen af 
ventetid for de fem hyppigste 
kræftformer. Det drejer sig 
om tyk- og endetarmskræft, 
lungekræft, modermærke-
kræft samt bryst- og prostata-
kræft. Og med ventetid menes 
i denne sammenhæng perio-
den fra patienten har indviet 
sin læge i sine symptomer, til 
den rigtige diagnose stilles, så 
behandlingen kan gå i gang. 

- Vi kan konkludere, at læng-
den af ventetid har betydning 
for patienternes chance for at 
overleve sygdomsforløbet. Det 
gælder altså også patienter 
med uklare symptomer, der 
jo desværre ofte tolkes som 
tegn på mere uskadelige syg-
domme, siger Marie Louise 
Tørring. 

Symptomerne kan eksem-
pelvis give sig udslag i træt-
hed, lidt ’ondt i maven’ eller 
vægttab. 

Tilbageholdende 
mænd
Undersøgelsen baserer sig på 
en minutiøs gennemgang af 
sygdomsforløbet for godt 1100 
kræftpatienter.

Jens Oluf Bruun Pedersen, 

overlæge og lægefaglig redak-
tør for cancer.dk

- Det er især mændene, 
som holder sig tilbage med at 
reagere på deres symptomer, 
fordi de måske er bange eller 
fordi de ikke mener, det kan 
betale sig. Hvis lægen fornem-
mer, at noget er galt, er det 
vigtigt, at han eller hun følger 
sin mavefornemmelse og får 
patienterne henvist, så de hur-
tigt kommer ind i systemet. 
Når først de er diagnosticeret, 
kører det stort set på skinner 
på grund af behandlingsgaran-
tien.

- Problemet med kræftsyg-
domme er, at det kan være alt 
muligt andet. Derfor venter 
lægen måske og ser tiden an. 
Det kan for eksempel være, 
hvis der er tale om en ryger, 
som i forvejen har mange 
symptomer. Det kan være 
svært både for lægen og pa-
tienten at se, om det er noget, 
der skal undersøges yderli-
gere, fordi patienten måske er 
vant til at hoste.

- Den periode fra, at man 
bliver opmærksom på sine 
symptomer, til at man går til 
sin læge, er kritisk. Det er ofte 
her, sygdommen når at udvikle 
sig, siger overlægen.

- Jo tidligere 
den rigtige 

diagnose stilles, 
desto større er 
chancen for at 
overleve.

Ny kræftforskning: Få uger afgør dit liv
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Lungekræft:

Længerevarende tør, slimet, 
smertefyldt eller anderledes 
hoste, skal man være op-
mærksom på. Er du hæs, ho-
ster spyt eller har problemer 
med at synke, bør du søge 
læge. Hvis man har mange 
lungeinfektioner eller oplever 
åndenød, kan det også være 
tegn på kræft. Hvis lungesvul-
sten vokser ind i lungehinden, 
kan man opleve smerter i 
brystkassen. Diffuse symp-
tomer kan være træthed, 
vægttab, måske blodmangel, 
uoplagthed eller en følelse af, 
at noget er galt. 

Prostatakræft:

Hvis det er svært at komme 
af med vandet f.eks. med en 
slap stråle - eller hvis man får 
pludselige og hyppige vand-
ladninger både nat og dag, 
kan det være tegn på, at du 
har denne type kræft. Det kan 
også være blod i urinen eller 
i sæden - eller blærebetæn-
delse. Mere diffuse sympto-
mer er vægttab og træthed. 
Ofte vokser prostatakræften 
langsomt og over mange år, 
og symptomerne er ofte små 
eller ikke til stede, før den har 
spredt sig. Mange mærker 
slet ikke kræften. 
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Modermærkekræft: 

Hud- og modermærkekræft 
er en af de hyppigste kræft-
former. Hold øje med moder-
mærker, der har ændret farve, 
størrelse eller form, som klør 
eller danner skorpe. Hvis dine 
skønhedspletter bliver hårde 
eller begynder at bløde, skal 
du også søge læge. Mange af 
de større modermærker er 
uskadelige, men er der sam-
tidig en af de øvrige kriterier, 
bør man være opmærksom. 

Tyk- og endetarmskræft:

Blod i afføringen er et 
alvorligt tegn, hvad end det 
er frisk rødt blod eller sort 
afføring. Hvis du begynder 
at tabe dig eller i en længere 
periode har forstoppelse 
eller diarré, kan det også 
være tegn på kræft. De mere 
diffuse symptomer kan være 
ændringer i afføringen, der 
måske skyldes en infektion, 
eller generel utilpashed med 
ondt i maven. 

Brystkræft: 

Hvis du opdager en knude i 
brystet, kommer der flåd eller 
blod fra brystet, bør du søge 
læge. Et symptom kan også 
være eksem på brystvorten. 
Diffuse symptomer kan være 
træthed og generel utilpas-
hed. 
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Hvert fjerde kræfttilfælde 
opdages tilfældigt, f.eks. 
når man kommer på ska-
destuen med et helt andet 
problem, viser en ny 
undersøgelse, publiceret i 
British Journal of Cancer.

Undersøgelsen er en-
gelsk, men tallene er ifølge 
en dansk forsker de samme 
herhjemme.
- Vi ligner meget de engelske 
tal. Man ser f. eks., at en 

dame, der har været ude at 
arbejde i haven hele weeken-
den, kommer til lægen med 
ondt i skulderen ugen efter.
Det er jo meget normalt. Når 
hun så kommer tredje gang 
til lægen, viser det sig, at 
det var en form for cancer. 
Det er sjældent, man ser de 
symptomer, og derfor er det 
svært for lægen at opdage, 
sagde Peter Vedsted, Institut 
for Folkesundhed, Aarhus 
Universitet, for nylig til BT.

Særligt mavesymptomer kan 
være svære at diagnosti-
cere som kræft. Nogle bliver 
indlagt med symptomer på 
tarmslyng, som viser sig at 
være kræft i tyktarmen.
Modermærkekræft opdages 
ofte tilfældigt, fordi man ikke 
altid kan se modermærker på 
f.eks. ryggen eller i nakken 
- og således opdage tidlige 
ændringer i deres udseende.

Hvert fjerde kræfttil-
fælde opdages helt 
tilfældigt
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Kræfttilfælde 
 i Danmark

 ● Ca. 36.000 danskere ven-
tes i år at blive ramt af kræft. 
Lidt flere mænd end kvinder 
rammes. Der er sket en kraf-
tig stigning i antallet af nye 
tilfælde fra 1940erne til i dag. 
En vigtig årsag er, at vi i gen-
nemsnit bliver ældre, og at 
det samlede befolkningstal 
vokser.

 ● Over 50 pct. af kræftsyg-
dommene rammer personer 
over 65 år. Jo ældre, desto 
større er risikoen.

 ● Ca. 230.000 danskere lever 
lige nu med en kræftdiag-
nose.
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Har du disse symptomer, bør du søge læge:

Maveproblemer: Døjer du med ondt i maven i en længere 
periode, har du problemer med forstoppelse eller diarré, eller 
føler du, at du ikke får tømt helt ud, når du går på toilettet. Så 
kan det være et symptom på, at du har kræft. Blod i afførin-
gen er et alvorligt tegn.

Feber: Døjer du med en uforklarlig feber, der varer over en 
uge, eller har du voldsomme svedeture om natten? Det kan 
være tegn på kræft.

Smerter: Uforklarlige vedvarende smerter, f.eks. hovedpine, 
mavesmerter eller rygsmerter, samt nyopståede smerter, der 
ikke stopper, er kroppens signal om, at der er noget galt. 

Hoste: Hoste kan være et faresignal for flere typer kræft. 

Modermærker: Hud- og modermærkekræft er en af de hyp-
pigste kræftformer. Hold øje med modermærker, der ændrer 
udseende.

Træthed: Utilpashed og træthed i længere perioder er ikke 
normalt. Blodmangel kan være årsag til træthed.

Vægt: Tager du pludselig på eller taber dig voldsomt uden 
grund, er der god grund til at reagere.

Hovedpine: Længerevarende hovedpine ledsaget af syns-
besvær, opkast og/eller træthed kan være symptom på flere 
sygdomme. Derfor er det vigtigt at kontakte lægen og få det 
tjekket.

Knude: Hurtigtvoksende, ømme eller hårde knuder er det 
vigtigt at reagere på. Det samme gælder hævede lymfekirtler 
eller knuder, der væsker og bløder.

Underlivet: Underlivet kan give mange signaler om kræft. 
Bløder det under fysisk aktivitet eller samleje, har du blodig 
eller misfarvet udflåd, urin. sæd eller afføring. Døjer du med 
hyppig trang til eller besvær med at tisse. Det kan være smer-
ter ved toiletbesøg eller tilbagevendende blærebetændelse. 
Alt sammen kan skyldes kræft i underlivet.

Uforklarlige blødninger: Blod i afføringen er et alvorligt 
tegn, hvad end det er frisk rødt blod eller sort afføring. Det 
samme er blod i urin, sæd eller fra underlivet. Søg læge, hvis 
du har unaturlige blødninger. Det samme gælder, hvis du 
kaster blod op, eller der kommer blod op, når du hoster.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Kræft-symptomer, du ikke må overse
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Et rutinetjek afslørede 
kræft

Tommys verden ramlede sammen, da han ved et tilfælde fandt ud af, at han 
havde fået prostakræft. Foto: Uffe weng
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Af Lisa Ryberg

En decemberdag i 2005 
tog 67-årige Tommy Ahm til 
sit halvårlige diabetestjek. Et 
besøg, der var ren rutine for 
Tommy, men ved et tilfælde 
opdagede lægerne, at der var 
alvorlige tegn på prostata-
kræft. Tommy Ahms verden 
gik i sort. Han havde som så 
mange andre ældre mænd haft 
svært ved at komme af med 
vandet på grund af en lidt for-
størret prostata, men havde 
ikke tidligere tænkt på alvoren 
i det. Hvert fjerde kræfttilfæl-
de opdages ved et tilfælde, og 
Tommy Ahm var et af dem.

- Jeg blev undersøgt, og det 
viste sig altså, jeg havde pro-
statakræft. Da jeg hørte ordet 
kræft, gik min hjerne i baglås. 
Jeg tænkte straks i yderste 
konsekvens. Mange er bange 
for at dø, men det er ikke til 
at forstå, før man pludselig 
skal vænne sig til tanken om, 
at døden altså kan være nært 
forestående.

- Jeg begyndte straks at 
tænke sort, vil jeg kalde det. 

Jeg røg ned i et hul, da jeg fik 
at vide, det var kræft. Jeg ved 
ikke, hvordan jeg ellers skal 
beskrive det. Jeg var lamslået. 
Jeg tænkte ikke normalt, siger 
Tommy Ahm.

Slog i bordet
Under hele sygdomsforlø-

bet støttede Tommy Ahm sig 
til sin familie. De undersøgte 
og overvejede i fællesskab 
behandlingsmuligheder. De 
besluttede sig for at spørge læ-
gen, om Tommy Ahm kunne 
få fjernet sin prostata. Lægen 
frarådede det.

Tommys kone vidste, hvil-
ket smertehelvede prostata-
kræft kan udvikle sig til, hvis 
den bryder ud og spreder sig 
til andre dele af kroppen. Hun 
fik derfor gennemtrumfet en 
operation.

- Hvis hun ikke havde slået i 
bordet, var jeg nok aldrig ble-
vet opereret. Jeg ville hellere 
dø på det operationsbord end 
at risikere, at kræften spredte 
sig, så jeg ville opereres, siger 
Tommy Ahm.

Allerede 22. maj 2006 blev 
Tommy Ahm opereret på Her-

lev Sygehus. I dag er han rask. 
han går til kontrol på sygehu-
set en gang om året. Derud-
over har han gener i form af 
potenstab, og han må bære 
en lille ble, fordi han ikke al-
tid kan holde på vandet. Men 
det er ingenting i forhold til de 
gener, han kunne have haft, 
mener han selv.

Tommy Ahms sygdom blev 
opdaget ved et tilfælde, og han 
har derfor en opfordring til 
midaldrende mænd: 

- Alle mænd, der kommer 
lidt op i alderen, burde blive 
tjekket hos deres læge. Det 
koster så lidt, men kan redde 
så meget, siger han.Ifølge 
smerte-professor Thomas 
Graven-Nielsen kan den nye 
viden også bruges til en bedre 
diagnosticering og vurdering 
af smertepatienter og på sigt 
bedre medicin. I utallige år 
har man behandlet smerter 
på samme måde med medi-
cin, som dæmper alt, men som 
også har mange bivirkninger. 
Fremover kan det være mu-
ligt at bruge medicin, der kun 
modvirker de mekanismer, der 
er årsag til smerten.

Et runtinemæssigt tjek på hospitalet 
afslørede, at Tommy Ahm havde 
prostatakræft.

Et rutinetjek afslørede 
kræft
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Her er maden, der kan 
forebygge kræft
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Kål: Blomkål, rosenkål, grønkål, savojkål, radiser, majroer, 
peberrod, brøndkarse, sennep og rucola er kræftens fjender. 
Særligt broccoli nedsætter risikoen for at udvikle kræft i 
lunger, mave, tarm, spiserør, bryst og prostata. Forskerne 
anbefaler, at du spiser kål et par gange om ugen.

Gulerod: Danske forskere har bevist, at rotters risiko for at 
få kræft i tarmen minimeres, hvis de dagligt spiser en portion 
gulerødder, der hos et menneske svarer til 400 gram. Spis 400 
g. gulerødder, persillerod, pastinak eller selleri hver dag.

Løg: Hvidløg eller almindelige løg virker som en slags naturlig 
kemoterapi. I Kina, hvor mange lider af mavekræft, viste 
forsøg, at folk, der spiste 100 g løg om dagen, havde langt 
mindre risiko for at få kræft, end dem der kun spiste 30 g om 
dagen. Spis friske knuste løg, men undgå f.eks. hvidløg som 
kosttilskud.

Krydderier: Laboratorieforsøg fra England og USA tyder på, 
at chili dræber prostatakræftceller og ingefær hæmmer væk-
sten af kræftceller i æggestokkene. Gurkemeje, basilikum, 
rosmarin, salvie, anis og nelliker har i forsøg vist, at de kan 
hæmme kræftcellernes vækst og fremme den proces, hvor 
kræftcellerne begår selvmord.

Granatæble: Forsøg med granatæblejuice viser, at frugten 
kan hæmme væksten af prostatakræftceller. Andre forsøg 
viser, at æblet har en gavnlig effekt på bryst- og lungekræft. 
2,5 dl juice om dagen hjalp de prostatasyge mænd.

Citrusfrugter: Forsøg med appelsin, lime, citron og grape-
frugt har vist gode resultater ved sygdomme som kræft i 
munden, spiserøret, strubehovedet og svælget. Men også i 
forhold til lungekræft og mavekræft tror forskerne på citrus-
frugternes gavnlige virkning. Tager du medicin, bør du dog 
være opmærksom på, at især grapefrugt har ry for at påvirke 
optagelsen af medicin i kroppen.

Fisk og skaldyr: Svenske forskere har fastslået, at kvinder, 
der spiser fede fisk som laks, sardiner, makrel og sild en gang 
om ugen, reducerer deres risiko for at få nyrekræft med 74 
pct. I en anden undersøgelse, hvor forskere har fulgt 6.000 
mænd i 30 år er det bevist, at de, der ikke spiste fisk, havde 
2-3 gange højere risiko for at få prostatakræft end andre. 
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du spiser 200-300 gram fisk 
om ugen.

Fuldkorn, ris: Fuldkorn forebygger kræft i tyktarm, bryst, 
prostata og livmoder. En af årsagerne er, at fuldkorn får ko-
sten til at passere hurtigere gennem tarmen, så færre giftstof-
fer aflejres i kroppen. Især rug er forskerne opmærksomme 
på, da rug indeholder stoffer, der stimulerer kræftcellerne til 
at begå selvmord. Forskerne anbefaler 75 gram fuldkorn om 
dagen. Spis en portion havregryn og to stykker rugbrød om 
dagen, og dit behov er dækket.
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