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Kræft i Danmark

362.000

Ude af kontrol
Kræft opstår, hvis celler i kroppen
begynder at vokse ude af kontrol
og uden formål

danskere lever med eller
efter en kræftsygdom

Hyppig dødsårsag
Kræft er den hyppigste
dødsårsag i Danmark, men heldigvis overlever de fleste

Der findes mere end 200 forskellige kræftformer. Årsagen er ofte et samspil mellem
livsstil, miljø og arvelige forhold. Tobak, overvægt og alkohol er nogle af risikofaktorerne.
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2 ud af 3
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1 ud af 3 danskere
får kræft, inden de fylder
75 år
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Mere end 200 kræftformer

4 ud af 10
kræfttilfælde kan
forebygges

Hvert 32. minut dør
en dansker
af kræft

2 ud af 3
overlever kræft

Overlevelsen stiger
Forskning leder hele
tiden til nye fremskridt
og nye måder at behandle
kræft på. Det betyder,
at flere overlever kræft

85 % 83 %
kvinder overlever
kræftdiagnosen
mindst 1 år

1-års overlevelsen
for kvinder er 85 pct.
og for mænd 83 pct.
5-års overlevelsen
for kvinder er 71 pct.
og for mænd 69 pct.

Mænd overlever
kræftdiagnosen
mindst 1 år

Kilde: Cancerregisteret 2017-19

Kilde: NORDCAN-databasen

Så mange overlever kræft
Kræftoverlevelsen er steget markant de seneste 20 år.
For fem hyppige kræftformer ser 5-års overlevelsen
sådan ud for i dag i forhold til for 20 år siden:
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Lunge- og luftrørskræft
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Tyktarmskræft

Lunge- og luftrørskræft

Brystkræft

79%

Kræftens Bekæmpelse

Samarbejde
Kræftens Bekæmpelse
samarbejder med
hospitaler og universiteter
i hele Danmark

Forskning i verdensklasse

Ingen skal stå alene med kræft

Kræftens Bekæmpelse har eget forskningscenter,
Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning,
og støtter forskning på bl.a. universiteter og hospitaler.

Kræftens Bekæmpelse tilbyder gratis
rådgivning mere end 40 steder landet over.

Omkring 155 forskere fra 27 lande arbejder hos os
på at få mere viden om, hvorfor kræft opstår, hvordan
vi kan opdage kræft tidligere, og hvordan vi kan gøre
behandlingen endnu mere effektiv.
Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning
udgiver hvert år omkring 300 videnskabelige artikler.

På Kræftlinjen sidder professionelle rådgivere
klar ved telefonerne alle ugens dage.
På Cancerforum.dk kan kræftpatienter og pårørende anonymt stille spørgsmål og dele følelser
og erfaringer med andre, der også har kræft inde
på livet.
Vi har Danmarks mest omfattende hjemmeside, når det gælder information om kræft. Find os
på cancer.dk.
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