Kort om pankreascancer
och dess symtom
Pankreascancer är den fjärde vanligaste orsaken till död i cancer och
förväntas vara den näst vanligaste orsaken till död i cancer år 2020
Endast 3-5 procent av patienter med pankreascancer lever efter fem år
och den förväntade livslängden efter diagnos är endast några månader
Sen diagnos av sjukdomen innebär en mycket dålig prognos.
Symtom av pankreascancer:
I början ger pankreascancer inga eller mycket diffusa symtom. Detta gör att sjukdomen är svår att
upptäcka. Det är oftast först i ett senare stadium,
när de för sjukdomen mer typiska symtomen börjar
uppträda, som patienter och sjukvårdspersonal
börjar misstänka pankreascancer. När sjukdomen
diagnostiseras är den dock vanligtvis i ett så sent
skede att cancern inte går att operera och därmed
inte heller att bota.

Andra symtom som kan tyda på pankreascancer:
Diffus smärta eller obehag i övre magtrakten
Smärtan strålar ut mot ryggen
Ryggont bara (inte rörelsekorrelerad)
Minskad aptit
Smärta/värk efter måltid, kräkningar

Smärtfri gulsot
(gulfärgad hud/ögonvitor, mörk urin,
ljus avföring)
Kraftig oförklarlig viktminskning

TILLSAMMANS MOT CANCER!
Cancerföreningen PALEMA är en intresseförening för
personer som har, eller har haft, cancer i PAncreas
(bukspottkörtel), LEver, MAgsäck/matstrupe, samt för
anhöriga/närstående och/eller andra med yrkesmässig
anknytning till dessa sjukdomar. PALEMA’s ändamål
och uppgift är att verka för en förbättrad vård och
livssituation för målgruppens drabbade.
PALEMA är en ideell förening, som är religiöst och
partipolitiskt obunden.
PALEMA ingår i Nätverket mot cancer, som är en
nationell samarbetsorganisation för cancerprofilerade
patient- och intresseorganisationer i Sverige.

Förändrad avföring
(lös, illaluktande)
Nydebuterad diabetes utan samtidig
viktökning eller andra riskfaktorer
Yrsel – trötthet – svaghet

Tipsa gärna dina patienter om den broschyr
”Till dig som vill veta mer om pankreascancer”
som finns att laddas ner på
www.palema.org
Vill du bli medlem i PALEMA eller få
mer information, besök gärna vår
hemsida på www.palema.org
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Vill du stödja verksamheten
– ge gärna ett bidrag.
Använd BG 588-5785.
3

Välkommen som medlem!
Många medlemmar gör oss starkare!

Detta informationsblad är framtaget av PALEMA med stöd av Celgene AB.
Texten är faktagranskad av Ralf Segersvärd, Överläkare och pankreasexpert, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm.
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Symtom som talar för pankreascancer:

