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(Billede af Marianne Cleemann som PROPA Nyt 2015.2 side 16) 

Diagrammer til venstre og tekst til højre (og under – ved store tekster). 

 

Opdaterede opgørelser for prostatakræfttilfælde. 
Af Marianne Cleemann, Propa 

 

 

Figur 1. Nye tilfælde af prostatakræft i 2014 

Det er ældre mænd, der får prostatakræft. Figuren viser, at der i 2014 var flest nye tilfælde i aldersgruppen 
på 65 til 69 år. Der er dog også unge mænd under 55 år, der får prostatakræft. 

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen 
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Figur 2. Prostatakræft 2005-2014 

Den øverste kurve viser, at der bliver stadig flere mænd, som lever med prostatakræft. I slutningen af 2014 
var der 33.639. Samme år diagnosticerede lægerne 4.577 nye tilfælde, nogenlunde det samme som året 
før. Der døde 1.185 mænd, at dømme efter kurven også nogenlunde som året før. 

Kilder: Cancerregisteret 2010-2013, Dødsårsagsregisteret 2010-2013, Sundhedsdatastyrelsen 2014 og 
Tabelværk til kræftprofil: prostatakræft 2000-2007, udgivet 2009, findes hos Statens Serum Institut 

 

 

Figur 3. Nye kræfttilfælde i 2014 pr 100.000 mænd 

Denne kurve viser antallet af nye kræfttilfælde for de 7 mest almindelige kræftformer for mænd. Det ses, at 
prostatakræft er den, hvor der er langt flest nye tilfælde. 
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Opdaterede opgørelser for 
prostatakræfttilfælde

Af Marianne Cleemann, 
PROPA

Det er ældre mænd, der 
får prostatakræft. Figu-
ren viser, at der i 2014 
var flest nye tilfælde i al-
dersgruppen på 65 til 69 
år. Der er dog også unge 
mænd under 55 år, der 
får prostatakræft.

Kilde: 
Landspatientregisteret, 
Sundhedsdatastyrelsen

Den øverste kurve vi-
ser, at der bliver stadig 
flere mænd, som lever 
med prostatakræft. I 
slutningen af 2014 var 
der 33.639. Samme år 
diagnosticerede lægerne 
4.577 nye tilfælde, no-
genlunde det samme 
som året før. Der døde 
1.185 mænd, at dømme 
efter kurven også nogen-
lunde som året før.
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Kilder: Cancerregisteret 2010-2013, Dødsårsagsregisteret 2010-2013, Sundhedsdatastyrelsen 2014 og 
Tabelværk til kræftprofil: prostatakræft 2000-2007, udgivet 2009, findes hos Statens Serum Institut
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Denne kurve viser antal-
let af nye kræfttilfælde 
for de 7 mest almin-
delige kræftformer for 
mænd. Det ses, at pro-
statakræft er den, hvor 
der er langt flest nye 
tilfælde.

Kilde: 
Cancerregisteret 2014, 
Sundhedsdatastyrelsen, 

og tidligere udgaver 
af registeret udgivet af 
Sundhedsstyrelsen og 
Statens Seruminstitut.

Blå kurver: Antallet af nye 
tilfælde af prostatakræft 
og dødeligheden heraf 
er omregnet til antal per 
100.000 mænd og alders-
standardiseret til år 2000. 
Stigningen omkring 2004 
skyldes en forbedret 
(øget) registrering af pro-
statakræft. I årene op til 
2008 blev der i Danmark 
ført en kampagne for at 
få mænd til at kontrollere 
deres PSA tal. Herved blev 
der fundet flere tilfælde 
af prostatakræft end i 
årene forud. Efter anbe-
faling fra urologerne op-
hørte denne praksis efter 
2009. 

Røde kurver: Antallet af nye tilfælde af brystkræft hos kvinder samt dødeligheden heraf er angivet per 
100.000 kvinder og aldersstandardiseret til 2000. Standardiseringen gør, at man umiddelbart kan sammen-
ligne kurverne for mænd og kvinder. For kvinder er der en top i antallet af nye tilfælde i år 2009. Det skyl-
des, at der i 2007-2009 blev indført generel screening for brystkræft (hvert andet år) for kvinder på 50-69 
år. Herved blev der i en periode fundet flere tilfælde.
Kurverne viser, at der er omtrent lige mange nye tilfælde af de to kræftformer de seneste år. Dødeligheden 
er mindre for brystkræft end for prostatakræft, og svagt faldende for begge kræftformer.

Kilder:
Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen 2014, 

og tidligere udgaver fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.
Tabel 5d: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000,

 med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen 
Tabel 5f: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, 

med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen 
Cancerregisteret, Sundhedsdatastyrelsen 2014, 

og tidligere udgaver fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Figur 4. Prostatakræft sammenlignet med brystkræft

Figur 3. Nye kræfttilfælde i 2014 pr 100.000 mænd
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