FAKTA

om kræft i Danmark og Kræftens Bekæmpelse
Kræft opstår, fordi celler i kroppen
begynder at vokse ude af kontrol

Hver tredje
dansker får
kræft, før de
fylder 75 år

Kræft er den hyppigste dødsårsag
blandt danskerne

Forskning leder hele tiden til nye fremskridt og nye måder at
behandle kræft på. Det betyder, at flere overlever sygdommen
• Etårsoverlevelsen for mænd er 78% og for kvinder 80%
• Andelen af patienter, der overlever deres kræftsygdom mindst fem år
efter diagnosen, er steget til 60% for mænd og 63% for kvinder

284.971

danskere lever med
en kræftdiagnose

Der findes mere end 200 forskellige kræftformer. Ofte er årsagen et samspil mellem livsstil, miljø
og arvelige forhold. Tobak, alkohol og overvægt er nogle af risikofaktorerne.

Mænd får oftest kræft i prostata,
lunge, tyktarm, blære og endetarm

Store fremskridt
Så meget er femårsoverlevelsen steget
på 15 år
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Kvinder får oftest kræft i bryst,
lunge, tyktarm, modermærke og
i hjernen
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Brystkræft

Hver dag får 102 danskere konstateret kræft
- det er flere end 37.200 om året

Hver dag dør 42 af kræft

- det er tæt ved 15.500 om året

62
54 %
%

Tyktarm

16
10 %
%
Lunge

KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Kræftens Bekæmpelse er en privat
sygdomsbekæmpende forening.
Vi modtager kun 3% af vores midler
fra staten. Derfor er vores arbejde,
med forskning, forebyggelse og
patientstøtte helt afhængig af den
støtte, vi får fra danskerne.

407.904
medlemmer

Ca.

47.000
frivillige

Forskning i verdensklasse

Ingen skal stå alene med kræft
•

Kræftens Bekæmpelse tilbyder gratis rådgivning
mere end 40 steder landet over

•

På Kræftlinjen sidder professionelle rådgivere klar
ved telefonerne alle ugens dage

•

På Cancerforum.dk kan kræftpatienter og pårørende anonymt stille spørgsmål, dele følelser og
erfaringer med andre, der også har kræft inde på
livet

•

Cancer.dk er Danmars mest omfattende hjemmeside, når det gælder information om kræft
Find os på cancer.dk

•

Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning er kåret til verdens stærkeste
kræftforskningscenter

•

Over 200 forskere og teknikere arbejder
på at få mere viden om, hvorfor kræft
opstår, hvordan vi kan opdage kræft tidligere, og hvordan vi kan gøre behandlingen
endnu mere effektiv

•

Vi støtter forskning på universiteter og
hospitaler. I 2017 uddelte vi 410 mio. kr
til dansk kræftforskning

•

Hvert år produceres der ca. 250-300
forskningsresultater, som publiceres i internationale videnskabe lige tidsskrifter

•

Meget af den viden er allerede sat i spil til
bedre behandling, opsporing og
forbebyggelse

