
 
 

 

 

 

 

Kræftalarm: Sådan 

forebygger du tarmkræft 
Kræftens Bekæmpelse slår alarm: Hyppigheden af tarmkræft er 

kraftigt stigende i Danmark. 

●●● 

 

Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 17. januar 2012  



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 Tarmkræft-eksplosion 

04 Her er faresignalerne 

05 Sådan slipper du for tarmkræft 

05 Her er de gode og dårlige fødevarer 

 



 

 3 

 

Tarmkræft-

eksplosion 

 

Det bliver værre: Kræftens 

Bekæmpelse slår alarm. 

Hyppigheden af tarmkræft er 

kraftigt stigende i Danmark. 

Af Heidi Pedersen og Torben Bagge 

Antallet af nye tarmkræft-tilfælde ventes 

nærmest at eksplodere i de kommende år, 

advarer førende kræfteksperter. 

Allerede nu er tarmkræft den tredje 

hyppigste kræftform med 4.300 tilfælde 

om året. Hver eneste dag får 12 af os den 

triste diagnose. 

Det er helt nye beregninger fra 

kræftstatistik-databasen Nordcan, som 

peger på den voldsomme stigning i 

nye kræfttilfælde lige om hjørnet. 

Stigningen vil omfatte både tarm- 

og endetarmskræft. 

- Vi er nødt til at tænde de røde 

advarselslamper. For det er en 

foruroligende stigning, der tegner 

sig de kommende år. Enhver er 

nødt til at kende advarsels-

symptomerne for at kunne komme 

hurtigt til lægen og i behandling, 

advarer Iben Holten, overlæge i 

Kræftens Bekæmpelse, der håber, 

at en plan om kommende 

tarmkræftscreening kan få en 

tydeligt forebyggende effekt. 

Overlægen anbefaler kraftigt, at alle over 

50 år vil tage mod tilbuddet om at blive 

screenet for kræften, der meget ofte er 

dødelig. 

Mænd stiger 67 procent 

Værst ser fremtidsudsigterne ud for 

mændene. Antallet af kræftramte mænd 

er beregnet til at ville stige med hele 67 

procent mod 56 pct. flere tilfælde blandt 

kvinder. 

En meget stor del – hele 75 procent – af 

den fremtidige stigning skyldes, at 

danskerne bliver ældre og ældre. Og netop 

hyppigheden af tarmkræft er kraftigt 

stigende fra 45-50 års alderen. 

 – Vores fremskrivninger viser, at omkring 

75 pct. af væksten i antallet af nye 

tarmkræfttilfælde skyldes danskernes 

stigende levealder, siger seniorstatistiker 
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Her er faresignalerne 

 
• Blod – med eller uden slim – i 

afføringen 

• Anderledes afføringsvaner, der varer i 

mere end en måned. Det vil sige skiftevis 
forstoppelse og tynd afføring. 

• Smerter ved afføring 

Gerda Engholm fra Kræftens 

Bekæmpelse. 

Livsstil betyder meget 

- Men danskeres usunde livsstil kan også 

være en del af forklaringen på den 

stigning, der tegner sig. Overvægt, for lidt 

motion, for megen alkohol og ensidig kost 

uden fuldkorn og grønt samt rygning er 

faktorer, der er med til at gøre tyk- og 

endetarmskræft til den tredje mest 

udbredte kræftform, siger overlæge Iben 

Holten. 

Som led i Kræftplan III vil alle danskere i 

alderen 50 til 74 fra næste år blive tilbudt 

screening for tarmkræft. 

Indkøringsperioden bliver fire år, men 

derefter skal undersøgelsen gennemføres 

hvert andet år. 

Symptomer kommer sent 

- Jo tidligere tarmkræft opdages, des 

større er mulighederne for at blive 

helbredt. I dag er situationen den, at når 

diagnosen stilles, er mere end halvdelen af 

patienterne alvorligt syge, siger Iben 

Holten. 

En vigtig årsag er, at hos omkring 60 pct. 

af patienterne viser symptomerne sig først 

sent i forløbet. 

Selve screeningen bliver mere enkel end 

ved tidligere forsøgsordninger, hvor 

deltagerne har skullet indsende tre 

afføringsprøver. Nu er metoden en anden. 

Der skal kun afleveres én afføringsprøve. 

Svaret får man senest 14 dage efter, at 

prøven er afleveret. 
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Sådan slipper du for 

tarmkræft 

Vær aktiv: Sørg for at dyrke rigeligt med 

motion eller vær fysisk aktiv i dine daglige 

rutiner. For eksempel ved at cykle til og fra 

arbejde eller ved at gå en tur om aftenen. 

Drop dårlig vaner: Ved at skodde 

smøgerne og begrænse indtagelsen af 

alkohol kan du mindske risikoen for 

tarmkræft. 

Spis dig fra kræften: Spis mange fibre 

og fuldkorn. Risikoen for at få 

sygdommen mindskes med hele 17 

procent, hvis man spiser 90 gram 

fuldkorn om dagen. Det svarer 

nogenlunde til en portion havregryn og to 

skiver rugbrød. 

Personer, der spiser mere end de 600 

gram frugt og grønt om dagen, har mindre 

risiko for at få kræft sammenlignet med 

dem, der spiser 200 gram eller mindre. 

Her er de gode og dårlige fødevarer 

Hvidkål indeholder C-vitamin, kalium, 

jern og svovlholdige stoffer 

(glukosinolater), der mindsker risikoen 

for at dø af kræft – især i lunge, mavesæk 

og tarmsystem. Spis gerne to-tre gange 

om ugen. 

Bønner (grønne) er rige på jern og fibre 

og har en forebyggende virkning på 

tyktarmskræft. Spis en gang om ugen. 

Guleroden er en af de bedste kilder til 

betakaroten, som kroppen omsætter til 

antioxidanten 

A-vitamin. 

Det gør 

cellerne mere 

modstands-

dygtige over 

for virusser og bekæmper kræft. 

Banan indeholder mange fibre. Beskytter 

mod især tarmkræft, viser studier. 

Abrikos er fyldt med betakaroten, som 

kroppen skal bruge til produktionen af det 

kræftforebyggende A-vitamin. 

Asparges er en god kilde til folat, 

betakaroten, C-vitamin og glutathion, som 

alt sammen mindsker risikoen for kræft. 

Blomkål er rig på glucosinolater – 

stoffer, der kan hjælpe til at forebygge 

lunge-, bryst-, mave- og tyktarmskræft. 

Fisk er rig 

på D-

vitamin, 

som også 

kan være 

med til at 

forbygge 

kræft. 

Advarsel: Forarbejdede og konserverede 

produkter mistænkes for at fremme 

udviklingen af tarmkræft. Det gælder for 

eksempel: Rulle- og spegepølse, 

hamburgerryg, leverpostej, røgede 

eller saltede varer 

Kilde: Kræftens Bekæmpelse 

 


