
HJÄRNA: Frekvent huvudvärk, nedsatt motorik, kräkningar 
(direkt på morgonen), yrsel, synstörningar, kramper, 
nedsatt intellektuell förmåga, humörsvängningar, 
balanspåverkan, trötthet. Familjemedlemmar och vänner 
kan påpeka att du inte är dig riktigt lik. 

ÖGA (mycket ovanligt): 
Synförändringar – i 
synnerhet ensidig, 
svullnad, smärta. 

LUNGA: Skarp smärta i 
bröst- och ryggregionen vid 
inandning, torrhosta, 
trötthet, blodproppar kan 
också orsaka andnöd. 

ANDRA SYMTOM 
LEVER: Uppsvälldhet, 
aptitpåverkan, 
viktminskning, trötthet, 
svaghet, smärta nära 
revbenen på höger sida. 

SKELETT 
Skelettsmärta – ofta lår, arm, revben och rygg. Kan vara en molande värk eller en 
skarp, skjutande smärta. Skelettsmärta utan någon uppenbar förklaring eller trauma. 
Rapportera ny, ovanlig eller tilltagande smärta. 

GYNEKOLOGISK VÄVNAD 
Kan vara vag och ospecifik men efterlikna andra cancerformer eller vanliga sjukdomar: 
smärta i buken/bäckenet, livmoder-/bäckenblödning, buksvullnad/uppblåsthet och/eller 
en känsla av vätska i buken, värmevallningar, svullna ben, skelettsmärtor, andnöd. 

Berätta alltid för din läkare att du utöver dina symtom har lobulär bröstcancer i din sjukdomshistoria, eller ta med denna pdf till läkarbesöket och 
förklara att lobulär bröstcancer kan sprida sig till ben, mag-tarmkanalen eller äggstockarna. 

MAG- OCH TARMKANALEN 
Kan vara vag och ospecifik men efterlikna andra cancerformer eller vanliga 
sjukdomar: svårigheter att svälja, buksmärtor, symtom på tarmobstruktion, tidig 
mättnadskänsla vid måltid, aptitförändringar, illamående och/eller en känsla av 
vätska i buken, svullna ben, skelettsmärtor, andnöd. 

Sekundär/metastatisk
(lobulär) bröstcancer 

Efter primär bröstcancer, 
var medveten om dessa 
RÖDA flaggor* för sekundär 
bröstcancer. Sekundär 
bröstcancer kan i huvudsak 
uppstå på följande 
tre områden: 

Läs mer på: abcdiagnosis.co.uk

Twitter: @abcdiagnosis

Facebook: facebook.com/abcdiagnosis

*SYMTOMEN KAN EFTERLIKNA 
ANDRA CANCERFORMER SÅ VAR 

UPPMÄRKSAM PÅ DETTA. OM DET 
RÖDFLAGGADE PROBLEMET 

KVARSTÅR EFTER TRE VECKOR SKA 
DU KONTAKTA DIN LÄKARE DIREKT 

Kallas även metastaserad
eller avancerad bröstcancer 

RYGGMÄRGSKOMPRESSION 
Ovanlig, men vanligare vid bröstcancer och kräver OMEDELBAR behandling 
Smärta eller ömhet i mitten eller övre delen av ryggen eller nacken, svår smärta i 
ländryggen som förvärras eller inte försvinner, smärta i ryggen som blir värre vid 
hostning, nysning eller ansträngning, ryggsmärta som blir värre på natten, 
domningar, tunghetskänsla, ett band av smärta runt bröstet eller buken eller smärta 
utmed en arm eller ett ben, förändringar i känsel, till exempel stickningar eller en 
känsla av elektriska stötar i kroppen. Kontakta ditt vårdteam OMEDELBART om du 
upplever något av följande symtom: svaghet eller svårighet att använda armar eller 
ben, domningar i området kring anus (ridbyxområdet), svårighet att tömma tarmen 
eller urinblåsan, problem att kontrollera tarmen eller urinblåsan.
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