
DET GLOBALE
CHARTER FOR 
ÆGGESTOKKRÆFT

Kvinder, der udvikler kræft 
i æggestokkene, bør 
have den bedst mulige 
chance for overlevelse og 
bedste livskvalitet, uanset 
hvor de bor. Vedvarende 
investeringer i forskning 
og infrastruktur vil i sidste 
ende levere nye og bedre 
diagnosticerings- og 
behandlingsmuligheder, 
men der er muligheder 
for at gøre fremskridt lige 
nu gennem chartrets seks 
globale mål.

Det globale charter for 
æggestokkræft er en 

opfordring til handling 
for alle dem, der er 

arbejder engageret med 
at forbedre overlevelse og 
livskvalitet for kvinder med 

æggestokkæft.



HURTIG DIAGNOSE
Kvinder skal have adgang til diagnose uden forsinkelse. 

Undersøgelsen “Every Woman Study™” viste, at det i gennemsnit tog seks måneder for en 
kvinde at blive diagnosticeret med kræft i æggestokkene fra det tidspunkt, hvor hun først 
mærkede symptomer. Kendskab til symptomerne skal udbredes, så kvinder søger og får 
hurtig adgang til den rigtige hjælp. Læger har også brug for støtte, så de ved, hvem der 
skal undersøges, og så de kan få adgang til undersøgelser uden forsinkelse, hvilket gør det 
muligt for flere kvinder hurtigt at påbegynde og tåle behandlingen.

BEDST MULIG PLEJE
Kvinder skal have adgang til kirurgi, behandlinger og kliniske forsøg, der optimerer 
deres chancer for overlevelse og livskvalitet, uanset hvor de bor.

Personlig medicin ændrer behandlinger og resultater for nogle kvinder med kræft i 
æggestokkene, med mulighed for at hjælpe mange flere. Der er evidens for, at operation 
af æggestokkræft, der udføres af meget erfarne og veluddannede kirurger i centrer med 
stort volumen, giver den bedste chance for overlevelse. Overalt i verden er der en række 
lovende, kliniske forsøg. Alligevel kan adgang og information om disse være fejlagtig, 
utilstrækkelig og endda ikke-eksisterende for patienter og deres læger. 

Manglende finansiering bør ikke være en barriere for bedst mulig pleje, og vi må ikke 
tillade, at kløften mellem lande med de største ressourcer og lave ressourcer udvides 
yderligere.   Økonomisk overkommelig adgang til kvalitet, multimodale behandlinger, 
nødvendig medicin, teknologier og kirurgisk onkologi skal forbedres for at opnå et 
standardniveau og omfang af pleje, som tilpasser og forbedrer den tilgængelige ressource 
med evidens-baserede kliniske retningslinjer for kræft i æggestokkene . Når det er sagt, 
bør målet i alle tilfælde altid være at forbedre status quo.

GLOBAL PRIORITET
Æggestokkræft skal være en global prioritet, så den stigende byrde og udfordringerne 
i forbindelse med en vellykket behandling af kvinder med æggestokkræft anerkendes 
og planlægges på nationalt, regionalt og lokalt niveau. 

Tilfælde af kræft i æggestokkene er på vej op. Globale tilfælde vil være steget med 50 % 
i 2050, hvor udviklingslandene bærer den største byrde. I undersøgelsen “Every Woman 
Study™” havde over to tredjedele af de diagnosticerede kvinder ikke hørt om sygdommen før 
diagnosen. Udbredelse af kendskab til sygdommen og behov for handling er kritisk.



FORBEDRING AF DATA
Data, der bruges til at udvikle kræftplaner og behandlinger, skal afspejle 
mangfoldigheden i de lokale befolkningsgrupper for at sikre de bedst mulige 
resultater.

Kvaliteten og mængden af data svinger rundt omkring i verden, hvilket betyder, at det mange 
steder ikke er muligt at kvantificere sygdommens byrde eller at udvikle evidensbaserede 
kræftplaner. I nogle regioner vil dette betyde, at der ikke foregår kræftregistrering. Hvis dette 
endnu ikke er muligt på nationalt plan, bør lokaliserede bestræbelser på at indsamle data 
fremmes. Etnisk baggrund og hvor man befinder sig i verden spiller en rolle i forekomsten 
og overlevelsen af kvinder med æggestokkræft. Forbedring af data om de forskellige typer 
æggestokkræft og forbedring af diversiteten af dem, der deltager i kliniske forsøg, vil hjælpe 
med at sikre, at kvinder med forskellig etnisk baggrund vil være i stand til at modtage de mest 
effektive behandlinger for dem, uanset hvor de bor.

INFORMATION OG STØTTE
Kvinder skal have adgang til information og support af god kvalitet på deres eget 
sprog, som hjælper dem med at leve godt med sygdommen.

Undersøgelsen “Every Woman Study™” viser en betydelig mangel på oplysninger om kræft i 
æggestokkene, hvor mere end halvdelen af de kvinder, der siger, at de ikke fik de oplysninger, 
de havde brug for på tidspunktet for diagnosen og kun en-femtedel var i stand til at indhente 
de oplysninger, de havde brug for på det tidspunkt, hvor de havde brug for dem. Derudover 
angav mange kvinder, at de havde uopfyldte behov vedrørende mental sundhed. Hvor det er 
muligt, skal klinikere og patientgrupper samarbejde om at udvikle tilgængelige ressourcer 
og fysisk og mental støtte til kvinder i alle faser - uanset om de er nyligt diagnosticeret, lige 
ud af behandling, står over for tilbagefald, er i palliativ pleje eller pleje ved nærtforestående 
død. Deres mentale velvære såvel som deres fysiske velvære skal betragtes på lige fod.

Chartret kan bruges af alle, der er interesseret i 
kræft i æggestokkene for at fremme forbedringer 
på lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt 
plan. Der er mange trin, du kan tage som 
enkeltperson eller som en organisation for at 
fremme ethvert af chartermålene i dit område. 
Du kan finde mere information og links til at 
tilmelde dig som charter-støtte eller -champion på  
worldovariancancercoalition.org/global-charter 

FAMILIEHISTORIK
Kvinder og læger skal have adgang til passende og rettidig genetisk test og 
rådgivning.

For kvinder med en familiehistorik med kræft i æggestokkene og andre genetisk relaterede 
kræftformer (f.eks. bryst-, bugspytkirtel-, prostata-, livmoder- og tarmkræft) er det vigtigt at 
afgøre, om de eller andre i deres familie også er i fare. Dette kræver øget opmærksomhed om 
vigtigheden af at kende kræfthistorikken på begge sider af familien, så kvinderne kan tage 
skridt til at kvantificere og reducere deres risiko, hvis det er nødvendigt. For kvinder, der er 
diagnosticeret med kræft i æggestokkene, med eller uden familiehistorik, kan adgang til hurtig 
genetisk test og rådgivning muliggøre adgang til personlig behandling og identificere andre, 
der kan være i fare. Hvor der kan være samfundsmæssig stigma omkring arvelig kræft, kan 
større kendskab til emnet være nødvendig for at overvinde disse udfordringer.

https://www.worldovariancancercoalition.org/global-charter 

