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Stadig stigende overlevelse efter lungekræft  

I 2020 blev der diagnosticeret 5.070 nye (incidente) tilfælde af lungekræft, herunder også kræft 

i bronkier og luftrør, fordelt på 2.471 tilfælde blandt mænd og 2.599 tilfælde blandt kvinder. 

Dette resulterer i en aldersstandardiseret incidensrate på 68 pr. 100.000 borgere, svarende til 

71 pr. 100.000 mænd og 66 pr. 100.000 kvinder. Der ses en stagnation i incidensen efter en ellers 

faldende tendens fra 2011-2016 blandt mænd, Jf. Figur 1. Raten hos kvinder ligger stort set  

stabilt hen over tidsperioden 2011-2020. 

 
Figur 1 Nye kræfttilfælde (incidens) for lungekræft fordelt på køn, 2011-2020 

 
Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Opgørelsen viser antal nye tilfælde af lungekræft inkl. kræft i bronkier og luftrør pr. 100.000 kvinder og pr. 100.000 mænd 
i aldersstandardiserede incidensrater. Opgørelsen bygger på indberettede diagnoser til Cancerregisteret, og dækker antal 
nye kræfttilfælde i året og IKKE antal personer, der har fået kræft. Den samme person kan således optræde flere gange 
med forskellige anmeldelsespligtige diagnoser. Op mod 25 procent af indberetningerne er berørt af manuel validering. 
Desuden stammer op til 0,5 procent af tallene fra en samkørsel med Dødsårsagsregisteret, hvorved der identificeres per-
soner med anmeldelsespligtige kræftformer, som ikke er anmeldt til Cancerregistreret.  
Bemærk at COVID-19 kan have haft indflydelse på tal for 2020. 
Der skal være opmærksomhed på, at der kan tilkomme flere nye kræfttilfælde ved senere opgørelse af 2020, samt at der 
er tilkommet flere nye kræfttilfælde for 2019 siden seneste årsrapport. 

  

68
66

81

71

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal pr. 100.000

Kvinder Mænd



 

Indblik – Stadig stigende overlevelse efter lungekræft 2 / 2 

 

For begge køn ses en stigning i både 1- og 5-årsoverlevelsen for lungekræft. Således var 61 pct. 

af kvinder diagnosticeret med lungekræft i perioden 2018-2020 stadig i live ét år efter diagno-

sen, mens dette var tilfældet for 44 pct. af de kvinder, der blev diagnosticeret i 2009-2011, Jf. 

Figur 2. En næsten parallel stigning ses hos mænd, hvor 53 pct. af de diagnosticerede i perioden 

2018-2020 var i live ét år efter diagnosen mod 37 pct. diagnosticeret i 2009-2011.  

 

Også 5-årsoverlevelsen er højere hos kvinder end hos mænd. Blandt de diagnosticerede i perio-

den 2018-2020 er således 30 pct. af kvinderne stadig i live fem år efter diagnosen, mens det 

samme gælder for 24 pct. af mændene. Dette er en stigning i forhold til diagnosticerede i  

perioden 2009-2011, hvor kun 18 pct. af kvinderne og 13 pct. af mændene var i live efter 5 år, 

Jf. Figur 2. 

 
Figur 2 1-års og 5-års aldersstandardiseret relativ overlevelse efter lungekræft, 

2009-2011 til 2018-2020 

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

Note: 3-års perioder er årene for diagnose. Aldersstandardisering er foretaget med International Cancer Survival Standard (ICSS). 

 

I perioder, hvor patienter ikke kan følges i fem år, hvilket gælder for perioderne 2015-2017 og 

2018-2020, suppleres beregningerne med overlevelseserfaringer fra patienter der er diagnosti-

ceret før periodestart. Læs mere om kræftoverlevelse, herunder metode og beregninger, i  

Kræftoverlevelse 2006-2020. 
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https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/find-tal-og-analyser/tal-og-analyser/sygdomme-og-behandlinger/kraeft/kraeft_overlevelse

