
Interview med 49-årig kvinde:  

 

Jeg troede, jeg var hypokonder 

 

”Enten er jeg alvorligt syg, eller også er jeg blevet hypokonder”!! Hun husker tydeligt 

samtalen med sin søster i vinteren 2010-11, efter at hun i et par år havde været ved 

læge flere gange end normalt med småting, bl.a. ondt i maven. Hen over foråret 

blev hun dårligere og dårligere. Men først syv måneder, mange lægebesøg og 

smerter senere, fik hun diagnosen: Kræft i æggestokkene.  

 

Smerter fra mave og underliv. En følelse af oppustethed. En uendelig træthed. Udviklingen i 

hendes symptomer er møjsommeligt nedskrevet sammen med mere glædelige oplevelser i hendes 

kalender fra 2011. Et år, hun tænker tilbage på med et gys. ”Jeg har aldrig før ført dagbog, så det 

var lidt pudsigt, at jeg lige købte den på det tidspunkt”, smiler hun stille fra sin sofa i sin lejlighed i 

København. Tilbagelænet med en varmepude for at lindre ubehaget ved en mave fyldt med væske 

fortsætter hun: ”Den var beregnet til at skrive mine mål for året”.  

 

Inden hun fik den diagnose, hun i dag må leve med, æggestokkræft, havde hun gennem mange 

måneder været i kontakt med sundhedsvæsenet, uden at lægerne fik mistanke om årsagen til 

hendes ubehag. Først sin egen læge, så en gynækolog, så en anden læge, en vagtlæge, siden 

skadestuen og ind i mellem sin egen læge flere gange. Fra de grundige notater i hendes kalender 

kan hun fortælle, at hun i syv måneder hen over vinter-forår og sommer 2011 igen og igen har 

opsøgt en læge for at fortælle om sine symptomer. Og næsten lige så mange gange får hun et bud 

på, hvad symptomerne kan skyldes: Gener fra en hormonspiral, mavesår, galdesten, 

fødevareallergi, leverbetændelse. Ingen af delene havde rigtigt passet og ingen medicin havde 

hjulpet.  

 

Allerede på et tidligt tidspunkt blev hun bange for, at der var noget mere alvorligt i vejen. Men 

hendes læge tog nogle blodprøver og afkræftede hendes frygt: ”Det behøver du ikke være bange 

for, blodprøverne er fine”, sagde lægen, der dog efter flere besøg i hans klinik henviste hun til 

scanning hos en gynækolog.  ”Men gynækologen så ikke noget. Formodentlig fordi der – så vidt jeg 

ved - ikke sidder ret meget i mine æggestokke”, siger hun, der ellers aldrig før havde fejlet noget. 

Gynækologen mente, at det var hendes hormonspiral. Han tog dog nogle celleprøver for 

livmoderhalskræft, men disse prøver var normale. 

Hun fortsatte med at være småskidt hele foråret, og fik tiltagende mavesmerter. I april henviser 

lægen hende til scanning af galdeblæren, og man finder en galdesten. ”Smerterne kunne godt 

skyldes galdestenen”, fortæller hun. ”Men desværre kiggede de ikke længere end til galdeblæren. 



For havde de gjort det, så havde de måske set noget mere”. 

 

Resten af foråret og forsommeren 2011 sover hun dårligt om natten. Hun får ondt over lænden og 

i ryggen. Det gør ondt i maven, når hun spiser, så hun spiser ikke ret meget. Maven er oppustet og 

udspilet med det, hun senere finder ud af er ”ascites væske”. En væske, som visse typer kræft kan 

danne i maven på grund af irritation af bughinden. Men lægen havde jo sagt, at hun var rask. Og 

måske var det bare symptomer på overgangsalder. Og vægttabet måske et gode resultat af hendes 

kur mod overvægt? 

 

Hun passer sit fuldtidsarbejde og får kæmpet sig frem til sommerferien. På en ferie i Sverige har 

hun konstant smerter og er uendeligt træt. Hun ligger det meste af tiden og hviler sig, men selv 

dét er svært, fordi væsken i maven presser. ”Jeg havde tabt mig ekstremt meget, men min mave 

var samtidig vokset. På det tidspunkt kunne jeg ikke selv rejse mig fra gulvet, så afkræftet var jeg. 

Det var jeg ikke vant til som en stor, stærk mor”.  

 

Hjemme igen var hun nu begyndt at være meget urolig, men kunne ikke få en tid hos lægen på 

grund af sommerferie. Hun får ordineret medicin mod mavesyre i telefonen, og ved opkald til 

vagtlægen foreslår han, at det kan være leverbetændelse. Samme aften tager hun på skadestuen, 

hvor en yngre læge mener, at hun har fået fødevareallergi. Hun blev sendt hjem igen. Det var ikke 

noget alvorligt. 

 

I slutningen af juli måned insisterer hun på en tid hos sin læge igen. Hun får taget blodprøver, der 

viser, at hendes levertal var for høje. Da hun bliver indlagt på mistanke om endnu en galdesten, 

tænker hun: ”Endelig!”.   

 

På sygehuset bliver hun CT-scannet, og man tager en biopsi af vævet. Dagen efter overbringer en 

overlæge hende og hendes familie den meget alvorlige diagnose - kræft i æggestokkene.  

 

_______________________________________________________________________ 

Efter diagnosen…. 

(kan enten stå med en anden farve efter interviewet, eller sættes i en boks):  

Desværre er hendes kræft i et stadie, hvor der er spredning til andre dele af kroppen, bl.a. maven. 

Den er så fremskreden, at lægerne vælger ikke at operere. Hun får i stedet kemo-terapi, men 

virkningen er tvivlsom. Hendes CA-125, som er et protein, man kan måle i blodet hos 

æggestokkræftpatienter, vil ikke rigtig falde. Hun og hendes familie håber det bedste for 

fremtiden, men forholder sig også til, at hun måske ikke lever, til hun bliver gammel. For 

sygdommen kan vokse i kroppen, hvis ikke den bliver fjernet ved operation, eller medicinen kan 

holde den nede.  



Hendes form for æggestokkræft er arvelig, som 5-10 % af alle æggestokkræft-tilfælde. Først efter 

diagnosen bliver hun og sundhedspersonalet opmærksom på, at der har været flere tilfælde af 

æggestok- og brystkræft i hendes familie.  

Hendes råd til kvinder, der oplever nogle af de diffuse symptomer, som hun selv, er: ”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”.  

 

Patientforeningen for kvinder med kræft i underlivet, KIU, anbefaler, at kvinder med diffuse 

symptomer fra mave eller underliv ser videoen og tager testen for æggestokkræft. Find dem på 

www.kiuonline.dk 

 

 

http://www.kiuonline.dk/

