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Det er vigtigt at opdage kræft tidligt. Jo tidligere kræft opdages, jo større er chancen
for, at sygdommen kan behandles med et
godt resultat. Derfor er det vigtigt at gå til
læge, når man har symptomer, der kan
tyde på kræft.
Denne pjece beskriver de vigtigste symptomer, men der kan også være andre tegn
på kræft. De nævnte symptomer er oftest
tegn på andre sygdomme end kræft. Men
de bør undersøges nærmere, så man kan
slippe mistanken om kræft, eller blive bebehandlet. Læs pjecen, så du ved, hvornår
du skal gå til lægen – eller for f.eks. at
hjælpe
en i familien.
.

Sår
Et sår, der opstår, uden at man er kommet til skade,
kan være tegn på kræft, hvis det ikke forsvinder
igen. Kræft i huden og i munden kan vise sig som
sår.
Modermærker og vorter
Hvis et modermærke eller en vorte vokser eller
ændrer udseende, kan det være tegn på kræft i
huden.
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Knude
En knude kan være tegn på kræft. Knuden kan i
nogle tilfælde være øm. Brystkræft opdages ofte
tilfældigt ved, at kvinden mærker en knude. En
knude i testiklen kan vise sig at være testikelkræft,
uden at der er andre mærkbare symptomer. Knuder
på halsen, under armene og i lysken skyldes som
regel betændelse. Kræft kan dog også vise sig som
en hævet knude f.eks. på halsen.
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Forandringer af stemmen
Hvis man er hæs i længere tid, kan det være symptom på kræft i halsen. Derfor skal man blive undersøgt hos sin læge. Tit skyldes hæsheden dog andre
sygdomme f.eks. infektion.
Hoste
Det er helt normalt at hoste, når man er forkølet,
eller hvis man ryger. Men hvis hosten ændrer sig
eller ikke forsvinder kan det være tegn på lungekræft. Hvis man hoster blod op, skal man gå til læge
så hurtigt som muligt.
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Synkebesvær
Vedvarende eller tiltagende synkebesvær kan være
tegn på kræft i spiserøret, mavesækken, halsen
eller i brysthulen. Synkebesvær skyldes dog i de
fleste tilfælde andre sygdomme f.eks. halsbetændelse.
Ændret afføringsmønster
Hvis man f.eks. får skiftevis diaré og forstoppelse
eller har svært ved at komme af med afføringen,
kan det være symptom på kræft i tarmen. Det er
dog meget almindeligt at have mavebesvær i kortere tid. Ændringer i afføringsmønsteret skyldes
som regel andre forhold f.eks. infektioner og
ændrede madvaner.
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Blod i afføringen
Blod i afføringen eller blod på toiletpapiret efter toiletbesøg kan være tegn på kræft i tarmen. Andre
sygdomme, hæmorider eller rifter i tarmen kan dog
også give blod i afføringen.
Blod i urinen
Blod i urinen kan enten ses som tydeligt blod eller
lidt rødfarvning af urinen, afhængigt af hvor meget
det bløder. Blod i urinen kan være tegn på kræft i
nyrerne, prostata eller blæren, men ses også ved
blærebetændelse.
Blødning fra skeden
Blødning fra skeden efter overgangsalder og blødning ved samleje kan være tegn på livmoderhalskræft.
Uregelmæssig blødning før overgangsalder kan også
skyldes hormonforstyrrelser.
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Smerter
Smerter f.eks. i maven eller underlivet kan være
symptomer på kræft. Men der kan være mange forskellige årsager til smerter, og smerter er sjældent
det eneste tegn på kræft.
Almene symptomer
Feber, træthed, manglende appetit eller svimmelhed i flere uger kan være de eneste symptomer
på en kræftsygdom. Disse symptomer er helt almindelige ved mange andre sygdomme, men hvis de
varer ved i flere uger, bør man gå til lægen.
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Gå til lægen hvis du har:
• sår på huden eller i munden, som ikke heler
inden for en måned
• modermærker eller vorter, der vokser eller
ændrer udseende
• en knude i brystet, i testiklerne eller andre
steder på kroppen
• hoste eller hæshed, der ikke aftager inden for
en måned
• blodigt opspyt
• tiltagende eller vedvarende synkebesvær i
mere end en måned
• ændret afføringsmønster, f.eks. skiftevis diaré
og forstoppelse i mere end en måned
• blod i afføringen
• blod i urinen eller besvær med at tømme blæren
• blødning fra skeden efter overgangsalderen
• uforklarlige smerter
• feber, træthed, manglende appetit, er svimmel i
flere uger eller har tabt dig uden grund.
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