
 

Indblik – Markant stigning i antallet af mænd, der lever med en  
prostatakræftdiagnose 

1 / 2 

 

Markant stigning i antallet af mænd, der lever 
med en prostatakræftdiagnose 

I 2020 var der 4.460 incidente (nye) tilfælde af prostatakræft hos mænd, hvilket svarer til en 

aldersstandardiseret incidensrate på 124 tilfælde pr. 100.000 mænd. Dermed har incidensraten 

været faldende siden 2011, hvor der var 149 tilfælde pr. 100.000 mænd, Jf. Figur 1. 

 
Figur 1 Nye kræfttilfælde (incidens) for prostatakræft, 2011-2020 

 
Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Opgørelsen viser antal nye tilfælde af prostatakræft pr. 100.000 mænd i aldersstandardiserede incidensrater. Opgørelsen 
bygger på indberettede diagnoser til Cancerregisteret. Op mod 25 procent af indberetningerne er berørt af manuel valide-
ring. Desuden stammer op til 0,5 procent af tallene fra en samkørsel med Dødsårsagsregisteret, hvorved der identificeres 
personer 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. 
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I perioden 2009-2020 har både 1- og 5-årsoverlevelsen ligget højt og stabilt (se Kræftoverlevelse 

i Danmark 2006-2020). Derfor er der i samme periode sket en markant stigning i antallet af 

mænd, der lever efter at have fået en prostatakræftdiagnose, selvom incidensen har været fal-

dende. Der var således 27.032 mænd, der levede med en prostatakræftdiagnose i 2011, mens 

antallet var steget til 45.600 i 2020, Jf. Figur 2. 

 
Figur 2 Personer, der lever med en prostatakræftdiagnose (prævalens), 2011-2020 

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

Note: 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 personer med anmeldelsespligtige sygdomme, som 
ikke er anmeldt til Cancerregistreret. Prævalens viser personer, der lever med kræft, og er en opgørelse af personer diag-
nosticeret med en eller flere tidligere anmeldte kræftformer, der var i live per 31. december 2020.  
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.  
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https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/find-tal-og-analyser/tal-og-analyser/sygdomme-og-behandlinger/kraeft/kraeft_overlevelse
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