
Opdateret den 28. april 2022 

 

Indblik – Stadig flere lever med kræft i 2020 1 / 2 

 

Stadig flere lever med kræft i 2020 

Stadig flere lever med en kræftdiagnose i Danmark. I 2020 havde 362.715 personer en eller flere 

kræftdiagnoser, hvilket er 10.974 flere personer end i 2019. Antallet af nye kræfttilfælde er hø-

jere blandt mænd end kvinder, alligevel lever flere kvinder end mænd med en kræftdiagnose, 

Jf. Figur 1. I 2020 var der henholdsvis 198.663 kvinder og 164.052 mænd, som levede med kræft 

eller som tidligere havde haft kræft og var blevet helbredt. En forklaring på kønsforskellen kan 

være, at kvinder generelt lever længere end mænd og for mange kræftformer er overlevelsen 

efter diagnosen højere hos kvinderne, Jf. Figur 1. Kræftmønstrene for de to køn er forskellige, 

blandt andet har brystkræft en særlig god prognose. 

 

Den hyppigste kræftform blandt kvinder er brystkræft, for hvilken der i 2020 var 73.926 præva-

lente personer (overlevende). Blandt mændene er prostatakræft den hyppigste kræftform, med 

45.600 prævalente personer i 2020. 

 
Figur 1 Antal personer der lever med kræft (prævalens) fordelt på køn, 2011-2020. 

 
Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021,  Sundhedsdatastyrelsen. 

Note: Figuren viser antal personer, der lever efter at have haft kræft eller med kræft (prævalens) og er en opgørelse af personer 
diagnosticeret med en eller flere tidligere anmeldte sygdomme, der var i live per 31. december 2020. En person kan være 
registreret med flere anmeldelsespligtige sygdomme i forskellige hovedgrupper. Såfremt personen har flere anmeldelses-
pligtige sygdomme inden for samme hovedgruppe, tæller kun den først forekommende sygdom med i opgørelsen af præ-
valens. 
Bemærk at COVID-19 kan have haft indflydelse på tal for 2020. 

 

Med prævalenstallene for 2020 fortsætter de seneste mange års stigning i antal personer, der 

lever efter at have haft kræft eller med kræft – også kaldet prævalensen, Jf. Figur 1. 

 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kvinder Mænd



Opdateret den 28. april 2022 

 

Indblik – Stadig flere lever med kræft i 2020 2 / 2 

 

Denne stigning skyldes til dels, at der har været en generel stigning i antallet af nye kræfttilfælde 

over de seneste mange år. En anden medvirkende forklaring er, at overlevelsen for en række 

kræftsygdomme er blevet forbedret. Det skyldes en markant forbedring i behandlingen samt 

introduktion af screeningsprogrammer på udvalgte områder, der medfører en tidligere opspo-

ring og dermed bedre muligheder for behandling. Denne udvikling afspejler sig i forholdet (ratio) 

mellem prævalens og incidens. 

 

Ratioen mellem prævalens og incidens er steget over perioden 2011-2020 hos både mænd og 

kvinder, Jf. Figur 2. I 2020 var ratioen henholdsvis 9 for kvinder og 7 for mænd. Det vil sige, at 

der for hvert nye kræfttilfælde blandt kvinder var 9 personer, der levede efter at have haft kræft 

eller med kræft, og for mænd var der 7 personer. De tilsvarende tal for 2011 var henholdsvis 8 

og 5. I praksis betyder dette, at sandsynligheden for at overleve kræftsygdom er stigende over 

tid. 
 
Figur 2 Udviklingen i relationen mellem samlet prævalens og incidens (ratio), samlet 

og fordelt på køn, 2011-2020. 

 
Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Ratioen er udregnet som antallet af personer, der lever efter at have haft kræft eller med kræft (prævalens), delt med an-
tallet af nye kræfttilfælde (incidens). En person kan være registreret med flere anmeldelsespligtige sygdomme i forskellige 
hovedgrupper. Såfremt personen har flere anmeldelsespligtige sygdomme inden for samme hovedgruppe, tæller kun den 
først forekommende sygdom med i opgørelsen af prævalens. 
Bemærk at COVID-19 kan have haft indflydelse på tal for 2020. 
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