
Cancer Hvad Nu?
25 Spørgsmål Til Din Lœge

1. Hvad er min diagnose?
Få afklaret prœcist hvilken type cancer du har, og om der er metastaser andre 
steder i kroppen.
2. Er det en hurtigt eller langsomt voksende cancer type?
Hvis det er en langsom cancer type, har du tid til at starte stille op og tit kan kost 
œndringer vœre nok. Er det en aggressiv cancer type, vil du have brug for ikke 
blot en type terapi, men mange for at forhindre vœkst.
3. Hvorfor tror du jeg har fået cancer?
Spørg din lœge hvilke årsager der kan have forårsaget cancer i dit tilfœlde. Dette 
vil også gøre det klart om din lœge har viden nok om de mikrobiologiske forhold 
der rent faktisk er linket til cancer og om kostens betydning etc.
4. Tror du tungmetaller, mine madvaner eller noget i min livsstil har haft 

noget med det at gøre?
Dette vil yderligere klargøre, om din lœge ved nok om årsagsmekanismer og kan 
vejlede dig sufficient i forhold til effektiv behandling.
5. Hvad synes du, jeg bør gøre nu i forhold til min livsstil etc.?
6. Hvilke behandlingstyper vil du anbefale mig?
7. Hvilke typer medicin vil du anbefale til min behandling?
8. Hvad kan jeg forvente af disse typer medicin - kan de helbrede mig?
9. Er der tilfœlde af livstruende konsekvenser som følge af disse typer 

medicin? 
Spørg ind til kortsigtede og langsigtede bivirkning.
10. Den behandling du kan tilbyde mig, har den til hensigt at gøre mig rask 

eller blot forlœnge mit liv med et par år?
I fald behandlingsmålet er at forlœnge, skal du her vœre OBS på de langsigtede 
bivirkninger. Nogle behandlingstyper kan forlœnge livet med et par år, men de 
langsigtede konsekvenser er ofte så alvorlige, at man dermed ved kroppen ikke 
vil kunne blive rask efter at have undergået behandlingen.
11. Hvad er tilbagefaldsraten på den behandling du tilbyder mig?
Hvis svaret er, at behandlingen jo kun er livsforlœngende, så spørg hvad mening 
der er med at undergå en behandling, der på sigt vil drœbe.
12. Hvor lang tid tror du jeg har tilbage, hvis jeg undergår denne 

behandling?
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13. Hvor lang tid tror du jeg har, hvis jeg ikke gør noget?
14. Hvad er 5-års overlevelses-raten på min specifikke diagnose og den 

behandling du tilbyder?
15. Hvad er 5 års overlevelses-raten på min diagnose, hvis jeg gør intet?
16. Hvor meget tilføjer kemo-terapi til overlevelses-raten?
Statistisk virker kemo-terapi kun positivt for børne-leukœmi og visse blod cancer 
typer samt testikel cancer, hvor overlevelsesraten er på 90% med kemoterapi 
efter 10 år. I de fleste andre cancer tilfœlde tilføjer kemoterapi 0-2% hvad angår 
livsforlœngende effekt efter 5 år - samtidig med at det skaber kroniske DNA 
skader i kroppen. Reference: Journal of Clinical Oncology 2004
17. Må jeg bede om at få materiale på bivirkning og sikkerhed ved samtlige 

behandlingstyper og medikamenter du anbefaler?
18. Ville du selv tage denne behandling hvis du fik cancer?
19. Hvis det var dit barn - ville du også give denne behandling til dit barn?
Lad vœre med at undskylde dit direkte spørgsmål. Vent og aflœs kropssprog. 
Hvorfor bliver din lœge utilpas ved at besvare dette, hvis behandlingen er 100% 
anbefalelsesvœrdig, det er hvad du bør overveje i fald.
20. Jeg har lœst at kemo er carcinogen. Betyder det at jeg rent faktisk kan 

få mere cancer af at tage kemo?
Svaret er ja. Kemo drœber som oftest ikke cancer stamcellerne, og øger risiko 
for metastaser andre steder i kroppen; samtidig med at svœkke dit immunforsvar. 
21. Har jeg andre behandlingsmuligheder?
22. Er der nogen koststrategier for cancer jeg bør følge?
Find ud af om de har kendskab til ernœringens betydning for cancer. Det er ikke 
usœdvanligt at høre spis masser af mejeri produkter, is, fedt og sukker for at 
undgå vœgttab. Faktum er dog bare at disse madvarer feeder cancer og bør 
undgås.
23. Hvor mange af min type diagnose har du kureret - som er raske stadig 

efter 5 år?
24. Kan jeg snakke med een?
Hvis man er cancer overlever vil man som regel gladeligt fortœlle andre hvordan 
man blev helbredt, så spørg om din lœge kan henvise til blot en enkelt 
overlevende med samme diagnose som vedkommende har behandlet.
25. Hvor lang tid har jeg til at beslutte mig for mht. om jeg ønsker denne 

behandling?
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