
Driller maven – mere end den plejer?
- så kan det være tegn på æggestokkræft...

Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen  

her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til, hvad din 

krop fortæller dig og reagér hurtigt ved straks at søge læge. Når ægge- 

stokkræft opdages tidligt, er der bedre mulighed for helbredelse.

– Tak for din opmærksomhed!

KIU
Kræft i underlivet



OPDAG æggestokkræft i tide

Symptomerne på æggestokkræft opleves ofte i maven og ikke i

underlivet. De er diffuse og opleves forskelligt fra kvinde til kvinde.

Det gør æggestokkræft svær at opdage i tide. De vigtigste tegn er

samlet i patientforeningen KIU’s slogan ”OPDAG æggestokkræft”:

Oppustet mave, som varer ved

Påfaldende træthed

Daglige mavesmerter eller en følelse af tyngde i maven

Appetitløshed/madlede

Gå til lægen, hvis du har et eller flere af symptomerne dagligt

Du kan også opleve:

• Hyppig vandladning

• Ændret afføringsmønster

• Rygsmerter



Hvem rammer det?

Æggestokkræft rammer ca. 600 kvinder i  
Danmark om året. Kun 1/3 er i live efter fem år.

Flere kunne helbredes, hvis æggestokkræft opdages og behandles i tide. 

Oftest rammes kvinder omkring og efter overgangsalderen. Du kan 

have øget risiko for æggestokkræft, hvis der er tilfælde af brystkræft, 

æggestokkræft eller tyktarmskræft i din familie.  

Yngre kvinder får sjældent æggestokkræft. Når det sker, er der ofte 

tale om arvelig æggestokkræft. 

Reagér hurtigt

I 70 % af tilfældene opdages æggestokkræft først, når den har bredt 

sig fra æggestokkene til andre organer. Det er ofte for sent til en  

effektiv behandling. 

Derfor skal du tage symptomerne alvorligt, reagere hurtigt ved at gå 

til læge og være vedholdende og tro mod det, du selv mærker. 

Sammen med din læge kan du aftale at få lavet en gynækologisk 

undersøgelse og evt. også blive henvist til ultralydsscanning og gy-

nækolog.

Du er ikke alene – KIU er der for dig

KIU – patientforeningen Kræft i underlivet – har udarbejdet denne 

folder. Vi vil gerne øge opmærksomheden på æggestokkræft, fordi 

tidlig diagnose og behandling kan redde liv. 



Hvad skal du og lægen gøre?

Du skal først og fremmest lytte til din krop og være tro mod det,  

du selv mærker. Gå til lægen og bed om at blive undersøgt grundigt. 

Der er flere undersøgelser, som kan hjælpe med til at opdage  

æggestokkræft:

• Blodprøven CA125

• Gynækologisk undersøgelse

• Ultralydsscanning

Blodprøven CA125 er ikke en sikker test på, om du har æggestokkræft, 

da et forhøjet indhold af signalstoffet CA125 i blodet kan skyldes 

andre tilstande, ligesom prøven kan være negativ, selv om der er tale 

om æggestokkræft. Men blodprøven kan være en god indikation for 

de næste grundigere undersøgelser. 

Både du og lægen kan nemt være i tvivl om, hvad dine symptomer 

betyder. Derfor er det vigtigt, at du får tilstrækkelig tid hos lægen, så 

I sammen får lavet en plan for de nødvendige undersøgelser evt. hos 

specialister.

Lægen ser hver dag patienter med symptomer fra 

maven, men det er i gennemsnit kun hvert 6. år, at 

diagnosen er kræft i æggestokkene.

Du har altså ikke nødvendigvis æggestokkræft, fordi du oplever disse 

symptomer. Men det er vigtigt at få symptomerne undersøgt.



Læs to kvinders beretning om at få 
diagnosen æggestokkræft.

Karina, 49 år: 
”Enten er jeg alvorligt syg, eller også er jeg blevet hypokonder”

Det var, hvad Karina tænkte, inden hun fik diagnosen æggestokkræft 

med spredning til bughulen. I dag er hendes råd til andre kvinder:

”Mærk efter, og hvis du føler, der er noget galt, så få det ordentligt 

undersøgt. Stol på dig selv og det, din krop prøver at fortælle dig”. 

Tanja, 41 år:
 ”Jeg lignede en gravid”

Det siger Tanja, der er i behandling for æggestokkræft med spred-

ning til bughulen. Hun kunne ikke forstå, hvorfor maven voksede, 

mens hun tabte sig. 

”Lægen troede længe, det bare var luft i tarmene og forstoppelse. 

Men da min mave til sidst var lige så stor, som da jeg var gravid i 7-8 

måned, viste en ultralydsscanning, at det i stedet var væske”. 

Læs resten af Karinas og Tanjas historier på KIUs hjemmeside

www.kiuonline.dk.



OPDAG-testen tager kun  
60 sekunder af dit liv

Gå ind på KIUs kampagnesite www.OPDAG.nu og se videoen om 

symptomer på æggestokkræft. Her kan du også tage OPDAG-testen. 

Du kan også besøge www.kiuonline.dk, hvor du kan læse mere om 

patientforeningen og om andre former for kræft i underlivet.

KIU er en selvstændig patientforening støttet af Kræftens Bekæmpelse. 

Folderen er udarbejdet i samarbejde med Medicinsk Dialog.

Bestil eksemplarer af den trykte folder. Send en mail til formand@opdag.nu 

eller naestformand@opdag.nu

Tag testen på 

OPDAG.nu
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