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Symptomer på kræft  |  Kræftens Bekæmpelse



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. Symptomerne, der er nævnt i
pjecen, er oftest tegn på andre sygdomme end kræft. Det fortæl-
ler pjecen også om. Læs den, så du ved, hvornår du skal gå til
lægen – eller for f.eks. at hjælpe familien.



3 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 udseen-
de, kan det være tegn på hudkræft.

“îrr  
ÄOb«¥g °bËÊ œ∞Oq “îr œ¸ °bÊ Ë «“ °Os ≤d≠∑s ±πbÒœ «Ê,
±O∑u«≤b ́ö±∑v ¥d«È ßd©UÊ °U®b. ßd©UÊ œ¸ ÄußX Ë œ≥UÊ
±O∑u«≤b îuœ ̧« °Bu‹̧ “îr  ≤AUÊ œ≥b.

îU‰‰ ËË “ÖOqq 
«Öd îU‰ ¥U “ÖOKv ̧®b ØMb Ë ¥U ¢GOOdÈ œ¸ ™U≥d «Ê °u§uœ
«¥b, ±O∑u«≤b ́ö±∑v °d«È ßd©UÊ ÄußX °U®b.



4Knude
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 testi-
kelkræft, 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 hal-
sen.

¨bÁÁ  
¥p ̈bÁ ±O∑u«≤b ́ö±∑v °d«È ßd©UÊ °U®b. «¥s ̈bÁ œ¸
°FCv ±u«̧œ ±O∑u«≤b œ¸œ≤U„ °U®b. ßd©UÊ Äº∑UÊ «̈KV
°Du¸ «¢ÒHUÆv ËÆ∑OJt “≤v ̈bÁ «È ̧« œ¸ Äº∑UÊ îuœ •f
±OJMb, ØAn ±OAuœ. ¥p ̈bÁ œ¸ °OCt, °bËÊ ¬≤Jt ́özr ÆU°q
œ„̧ œ¥~dÈ Ë§uœ œ«®∑t °U®b, ±O∑u«≤b îuœ ßd©UÊ °OCt
°U®b. Ȩ̈Â œ¸ ÖKu, “¥d°Gq Ë œ¸ ØAU∞t ̧«Ê «̈KV °FKÒX ́Hu≤X
°u§uœ ±v ¬¥b. ±FNc« ßd©UÊ ≥r ±O∑u«≤b îuœ ̧« °Bu‹̧ Ȩ̈Â
≤AUÊ œ≥b °d«Í ±∏U‰ œ¸ ÖKu.

¢GOOd«‹ Åb«

ßd≠t



5 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.

¨bÁ  

¢GOOd«‹‹ Åb«
Öd≠∑~v ©uô≤v ±b‹ Åb« ±O∑u«≤b °FKX ßd©UÊ œ¸ ÖKu °U®b.
°MU°d «¥s ®ªh °U¥b ≤eœ Äe®p îuœ ±FU¥Mt ®uœ. «∞∂∑Òt
Öd≠∑~v Åb« «̈KV °MU °t ́Kq œ¥~d «“ §LKt ́Hu≤X °u§uœ
±OU¥b.

ßd≠t
ßd≠t ØdœÊ œ¸“±UÊ ßd±Uîu¸œÖv  ¥U °d«È «≠d«œ ßO~U̧È
ØU±öÎ́UœÈ «ßX. Ë∞v «Öd ßd≠t ØdœÊ «“ °Os ≤dËœ Ë ¥U
¢GOOdÈ œ¸ «Ê œ¥bÁ ®uœ ±O∑u«≤b ́ö±∑v °d«È ßd©UÊ ®g
°U®b. œ¸ Åu‹̧ œ¥bÁ ®bÊ îKj îu≤v °t ≥M~UÂ ßd≠t ØdœÊ
°U¥b ≥dÇt “Ëœ¢d °t Äe®p ±d«§Ft Ødœ.



6Synkebesvær
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.



7 Ændring af 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 mavebe-
svær i kortere tid. Ændringer i afføringsmønsteret skyldes som
regel andre forhold f.eks. infektioner og ændrede madvaner. 

«®JU‰‰ œ¸̧ ́Lqq °Kll 
«®JU‰ œ¸ ́Lq Æu‹̧ œ«œÊ ̈c« œ¸ Åu¸¢v Øt ÄOAd≠X œ«®∑t
Ë «œ«±t ÄOb« ØMb ±O∑u«≤b ́ö±v °d«È ßd©UÊ œ¸ ±dÈ, ±FbÁ,
ÖKu ¥U ÆHºt ßOMt °U®b. «∞∂∑Òt «®JU‰ œ¸ ́Lq °Kl ̈U∞∂UÎ°FKÒX
°OLU̧¥NUÈ œ¥~dÈ «“ §LKt ́Hu≤X ÖKu ±O∂U®b.

¢GOOdd œ¸̧ ≤uŸŸ ±b≠uŸŸ ¥UU ¢GOOdd œ¸´Uœ¢NUÈÈ œ≠ll ¬ÊÊ 
ö́zLv ±U≤Mb «ßNU‰ Ë ¥∂ußX ±∑MUË» Ë ¥U ±AJq °uœÊ ́Lq
œ≠l ±b≠uŸ ±O∑u«≤Mb ≤AU≤t ≥U¥v «“ Ë§uœ ßd©UÊ œ¸ ̧ËœÁ
°U®Mb. «∞∂∑Òt Ë§uœ ≤U̧«•∑v œ¸ ®Jr  °d«È ±b‹ Øu¢U≥v
°ºOU̧ ́UœÈ «ßX Ë ¢GOOd œ¸ ≤uŸ Ë Ç~u≤~v œ≠l ±b≠uŸ
±FLuôÎ°t ́KÒX ́u«±q œ¥~d «“ §LKt ́Hu≤X ≥U Ë ¢GOOd œ¸
´Uœ«‹ ̈c«¥v ±O∂U®b.

îuÊ œ¸ ±b≠uŸ  

îuÊ œ¸ «œ¸«̧ 

îu≤d¥eÈ «“ Ë«̨Ê 



8Blod 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 ses enten som tydeligt blod eller lidt rødfarv-
ning af urinen, afhængigt af hvor meget det bløder. Blod i urinen
kan være tegn på kræft i nyre eller blæren, men ses også ved
blærebetændelse. 



9 Blødning fra skeden 
Blødning fra skeden efter overgangsalder eller uregelmæssig
blødning før overgangsalder kan være tegn på kræft i livmode-
ren eller livmoderhalsen. Blødning ved samleje kan også være
tegn på livmoderhalskræft. Uregelmæssig blødning før over-
gangsalder kan også skyldes hormonforstyrrelser.

«®JU‰ œ¸ ́Lq °Kl 

¢GOOd œ¸ ≤uŸ ±b≠uŸ ¥U ¢GOOd œ¸´Uœ¢NUÈ œ≠l ¬Ê 

îuÊÊ œ¸̧ ±b≠uŸŸ  
îuÊ œ¸ ±b≠uŸ ¥U îuÊ ̧ËÈ œß∑LU‰ ¢u«∞X  Äf «“ ¢LOe
ØdœÊ îuœ ±O∑u«≤b ́ö±∑v °d«È ßd©UÊ œ¸ ̧ËœÁ °U®b, Ë∞v
°OLU̧¥NUÈ œ¥~dÈ ≤Oe «“ §LKt °u«ßOd ¥U ®JU· œ¸ ̧ËœÁ
±O∑u«≤Mb °ÚY Ë§uœ îuÊ œ¸ ±b≠uŸ ®u≤b.

îuÊÊ œ¸̧ «œ¸«̧̧ 
îuÊ œ¸ «œ¸«̧, °º∑t °t ±Ib«̧ îu≤d¥eÈ, ±O∑u«≤b ¥U °Bu‹̧
îuÊ ¬®JU̧ Ë ¥U °Bu‹̧  «œ¸«̧ ØLv Æd±e ®bÁ œ¥bÁ ®uœ.
îuÊ œ¸ «œ¸«̧ ±O∑u«≤b ́ö±∑v °d«È ßd©UÊ œ¸ ØKOt ¥U ±∏U≤t
°U®b, Ë∞v îuÊ œ¸ «œ¸«̧ œ¸ ́Hu≤∑NUÈ ±∏U≤t ≤Oe œ¥bÁ ±OAuœ. 

îu≤d¥eÈÈ «““ Ë«̨ÊÊ 
îu≤d¥eÈ «“ Ë«̨Ê Äf «“ ¥Uzº~v ¥U îu≤d¥eÈ ≤U±d¢ÒV Æ∂q «“
¥Uzº~v ±O∑u«≤b ́ö±∑v °d«È ßd©UÊ œ¸ ̧•r ¥U œ≥U≤t ̧•r
°U®b. îu≤d¥eÈ œ¸ ̧«°Dt °U ≥Lªu«°~v ≤Oe ±O∑u«≤b ́ö±∑v
°d«È ßd©UÊ œ¸ œ≥U≤t ̧•r °U®b. îu≤d¥e¥NUÈ ≤U±d¢ÒV Æ∂q «“
¥Uzº~v ±O∑u«≤b °FKÒX «î∑öô‹ ≥u¸±u≤v ≥r °U®b.



10
Smerter
Smerter f.eks. i maven kan være symptom 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 symp-
tomer er helt almindelige ved mange andre sygdomme, men
hvis de varer ved i flere uger, bør man gå til lægen.

œ¸œ≥UU 
œ¸œ≥UÈ ±ª∑Kn «“ §LKt œ¸œ œ¸ ®Jr ±O∑u«≤Mb ́ö±∑v °d«È
ßd©UÊ °U®Mb. Ë∞v œ¸œ≥U ±O∑u«≤Mb ́KÒX ≥UÈ °ºOU̧±ª∑KHv
œ«®∑t Ë °t ≤b‹̧ ¢MNU ́ö±X °d«È ßd©UÊ ±O∂U®Mb.

ö́±∑NUÈÈ ØKÒvv  
¢V, îº∑~v, ØU≥g «®∑NU ¥U ßdÖOπt °t ±bÒ‹ ÇMb¥s ≥H∑t
±O∑u«≤Mb ¢MNU ́ö±∑NUÈ ¥p °OLU̧È ßd©UÊ °U®Mb. «¥s ́özr
°d«È °ºOU̧È «“ °OLU̧¥NUÈ œ¥~d ØU±öÎ±FLu∞v ≥º∑Mb, Ë∞v
«Öd ≥H∑t ≥UÈ ±∑LUœÈ «œ«±t œ«®∑t °U®Mb °U¥b °t Äe®p
±d«§Ft Ødœ. 

°t Äe®p ±d«§Ft ØMOb «Öd:



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 får besvær med at tømme blæren
• blødning fra skeden efter overgangsalderen eller uregelmæssig 

blødning før overgangsalder
• uforklarlige smerter
• feber, træthed, appetitløshed eller er svimmel i flere uger eller har 

uforklarligt vægttab
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