
Interview med 41-årig kvinde 

 

 

 

Jeg lignende en gravid i 8. måned 

 

”Så stor var min mave. Det var helt vildt”. Hun peger på den gipsafstøbning, hun fik 

lavet, da hun var gravid med sin lille datter. Men mavens størrelse skyldtes ikke en 

tredje graviditet. Og heller ikke luft i maven, som lægen længe troede. Scanning på 

sygehuset viste omsider, at diagnosen var kræft i æggestokkene. 

 

 

Væggen i parcelhuset er prydet af billeder af hendes smilende piger. Selv er hun 41 år gammel, og 

bor sammen med pigerne og sin jævnaldrende kæreste, to akvarier med farverige fisk og et bur 

med pippende undulater. Hun er i gang med en kur på seks gange kemoterapi efter en stor 

operation for æggestokkræft for et par måneder siden. Kirurgerne på sygehuset fjernede hele 

hendes underliv samt de dele af bughulehinden, hvor kræften havde bredt sig til. ”Så jeg er utrolig 

heldig med, at jeg allerede havde fået børn”, fortæller hun og smiler fortrøstningsfuldt. 

 

Hun har haft type-2 sukkersyge (diabetes) i mange år, og er derfor vant til, at hendes medicin kan 

give bivirkninger, og blodsukkeret ”sladrer” om hendes livsstil. Men i efteråret 2011 undrer hun sig 

alligevel lidt over sin krops symptomer.  Hun havde hele sommeren haft tynd mave, og havde også 

bemærket nogle lidt ømme mavemuskler. ”Det var jeg især generet af, når jeg skulle ligge og læse 

godnathistorie for pigerne”, husker hun, der går til læge for at få det undersøgt. Lægen fortæller, 

at diareen kan være bivirkninger af diabetes-medicinen, og tjekker hendes blodsukker. ”Det er 

fint”, siger han, så Tanja går hjem og affinder sig med de generende toiletvaner. De ømme 

mavemuskler, tænker hun, kan nok skyldes lidt stress. Og måske den tiltagende diarré? 

 

I slutningen af 2011 begynder hun at miste sin appetit. ”Jeg plejer altid at være glad for søde 

sager, og er ikke så god til at passe min sukkersyge. Derfor var det meget mærkeligt for mig, at jeg 

pludselig ikke kunne spise noget”, husker hun. Og i januar 2012, kan hun for alvor mærke, at der er 

noget galt. Hendes mave vokser og er hård, ligesom da hun var gravid. Ved en kontrol for 

sukkersygen hos lægen spørger hun lidt bekymret til maven. ”Min mave bliver større, og den er 

rigtig hård - hvad kan der være galt?”, siger hun. Men lægen mener, det må være luft i tarmene og 

forstoppelse. Det undrer faktisk hende, der kun har tynd afføring, og aldrig hård eller normal. Men 

lægen er mest optaget af de pæne sukkersyge-blodprøver. ”I dag kan jeg tænke, at de sikkert var 

pæne, fordi jeg ikke spiste noget”, fortæller hun.  



 

I slutningen af marts har fortsat tynd mave og kan stort set ingenting spise: ”Et stykke frugt eller et 

halvt stykke brød til frokost var store sager” siger hun og fortæller, at mavens størrelse nu også 

hæmmede hende i at bøje sig ned, at cykle og gå op ad trapper. Kollegerne i børnehaven presser 

på for at få hende til at gå til læge og få scannet maven. Hun opsøger lægen, men kan ikke få sig 

selv til at bede om en henvisning til scanning. Mens lægen trykker hende lidt på maven, spørger 

hun dog stille, om det måske kunne være noget alvorligt? ”Jeg fortalte, at jeg har kræft på begge 

sider af familien. Brystkræft, lungekræft og tarmkræft. Men han mente ikke at de kræftformer 

kunne være arvelige”.  Hendes diagnose er fortsat forstoppelse og luft i tarmene, mener lægen, 

der foreslår, at hun skal spise fiberproduktet Husk som supplement til kosten.  

 

I påsken var familien på Fanø, og her skulle hun konstant på toilettet på grund af tynd mave. ”Min 

familie skulle hele tiden vente på mig, når vi skulle på udflugt – fordi jeg var på toilettet”. Samtidig 

var hun begyndt at tabe sig, mens maven fortsat voksede. Ryggen var også begyndt at gøre ondt. 

”Jeg havde alle de samme gener, som når man er gravid med plukveer i 8 måned”. Hun beslutter at 

stoppe med sine tabletter mod sukkersygen. I en periode hjælper det faktisk en lille smule.  

Men ikke nok. Så i slutningen af april får hun en ny tid hos lægen. Hun føler det, som om hun skal 

eksplodere. Men lægen mener fortsat, at det er luft i tarmene. Han foretager ingen gynækologisk 

undersøgelse, men nu holder hun mere fast. ”Min mave er jo stenhård, og jeg kan ikke bøje mig 

ned. Jeg har ingen energi og kan ingenting spise”. Lægen indvilliger i at sende hende til en 

ultralydsscanning. ”Ja tak” udbryder hun lettet. ”Men vi ser nok ikke noget” fortsætter lægen. ”Det 

var næsten det værste, siger hun – at han ikke troede på mig”. 

 

Herefter kommer der gang i forløbet. Svigermor nævner for hende, at et Sygehus tilbyder en åben 

konsultation for ultralydsundersøgelser med henvisning fra lægen. Det betyder, at man kan 

komme til med det samme uden ret meget ventetid. ”Jeg tog straks derhen og fik lavet en 

ultralydsscanning. Den viste, at maven var fyldt med væske. Det var altså ikke luft…”.  

Alligevel var hun optimist. ”Jeg tænkte bare, at jeg måske havde et hul i blæren. Med alt det 

væske. Men så sagde lægen, at det kunne være kræft… Og pludselig blev de 10 % kræftrisiko, som 

jeg havde frygtet, til 90 % i mit hovede”, husker hun. Det er hendes egen læge, der samme dag i 

telefonen fortæller om den cyste, der sidder på æggestokkene. Den skal undersøges dagen efter 

på et sygehus, fortæller han stille.  

 

Fra et sygehuset bliver hun hurtigt sendt videre til et andet til flere scanninger og blodprøver for 

kræft.  Efter et halvt år med smerter, tynd mave og ingen appetit får hun nu hurtigt udredt sine 

symptomer. Den opspilede mave, træthed og diarré skyldtes ikke ”luft i tarmene” og forstoppelse. 

I maj 2012 får hun i stedet den meget mere alvorlige diagnose, kræft i æggestokkene. 

 



Efter diagnosen…. 

Efter en kikkertoperation bliver hun i juli 2012 opereret på Odense sygehus, som er ét af de 5 

steder i landet, der opererer kvinder for æggestokkræft. Hendes tumor har netop nået at brede sig 

til bughulen, hvilket giver en ringere prognose, end hvis kræften er isoleret til underlivet. Samtidig 

er hendes CA-125-værdi, som er et protein, der kan måles i blodet hos æggestokkræftpatienter, 

stærkt forhøjet - over 10.000. Lægerne beslutter at give hende kemoterapi før operationen, så 

tumoren er lettere at fjerne. Kort efter operationen er hun hjemme igen og samler nu kræfter 

sammen med familien. 

Hun ved endnu ikke, om hendes sygdom er arvelig. Kun 5-10 % af æggestokkræfttilfældene er 

arvelige, men oftest er det yngre kvinder under 50 år, der får den arvelige form.  

 

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

din krop og brug din intuition. Du er den bedste til at fornemme, hvis der er noget alvorligt galt. Jeg 

er ikke selv så god til det, for det er jo svært når man sidder over for en sundhedsperson, der siger, 

at der ikke er noget i vejen”, slutter hun, som nu har skiftet til en anden læge i sin by.   

 

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/

