
 
 Kræft i tal for din kommune  
- Sådan er tallene fremkommet  
Om kræfttallene  
Ved opgørelsen af antal kræfttilfælde er medregnet alle typer kræft undtagen anden hudkræft. 
Når denne type ikke er med i opgørelsen, er det bl.a., fordi det kun i meget sjældne tilfælde er 
en livstruende sygdom.  
Da antal kræfttilfælde for kommuner kan variere meget fra år til år, selv om der ikke er en 
ændring i kræftrisikoen, har vi valgt at vise det forventede årlige antal tilfælde i den enkelte 
kommune beregnet ud fra kræftrisikoen i Danmark i 2010-14 og kommunens alders- og 
kønsprofil i 2014. Kilde til kræftoplysninger er den nordiske kræftstatistik database NORDCAN 
(www.cancer.dk/NORDCAN), hvor de danske tal er baseret på Cancerregisteret i 
Sundhedsinformation på Statens Serum Institut (SSI).  
På eSundhed.dk kan man finde det observerede antal ny kræfttilfælde for den enkelte 
kommune for hvert år. Vær opmærksom på at det samlede antal kræfttilfælde her indeholder 
anden hudkræft (6,1% højere tal).  
Link til eSundhed med kræft fordelt på kommuner: 
http://www.esundhed.dk/sundhedsregistre/CAR/CAR01/Sider/Tabel.aspx Befolkningstal  
De kommunale befolkningstal per 1. juli 2014 er hentet fra Statistikbanken på Danmarks 
Statistik fra FOLK1. Danmark havde på den dato 5.639.719 borgere.  
Hvert år forventes så mange borgere at få konstateret kræft, heraf i erhvervsaktiv 
alder…  
For årene 2010-14 i Danmark var det gennemsnitlige årlige antal nye tilfælde af kræft 35.433. 
Heraf var 13.445 i aldersklassen 20-64 år, som her regnes som den erhvervsaktive alder.  
Hvert år forventes så mange borgere at dø af kræft, heraf i erhvervsaktiv alder…  
For årene 2010-14 var det gennemsnitlige årlige antal kræftdødsfald i Danmark 15.428. Heraf 
var 3.538 i aldersgruppen 20-64 år, der her regnes som den erhvervsaktive alder.  
Hvert år forventes så mange borgere at leve med kræft, heraf i erhvervsaktiv alder…  
Ved udgangen af 2014 levede der i Danmark 267.496 personer, som tidligere havde fået en 
kræftdiagnose (bortset fra anden hudkræft).  
Gruppen omfatter både patienter, som på det tidspunkt havde kræft, og personer, som på et 
tidligere tidspunkt havde fået diagnosen kræft, men ved udgangen af 2014 var helbredt. Heraf 
var 96.273 i aldersgruppen 20-64 år, der her regnes som den erhvervsaktive alder.  
Hvert år forventes så mange borgere at have brug for et rehabiliteringstilbud på grund 
af kræft  
Rehabiliteringsbehovet er vurderet ud fra undersøgelser af kræftpatienters behov for 
rehabilitering - herunder fysisk genoptræning- inden for et år efter de fik kræftdiagnosen. 30 % 
af nydiagnosticerede kræftpatienter havde ifølge undersøgelserne brug for et rehabiliterende 
tilbud.  
Personer, der har fået en kræftdiagnose for mere end et år siden, kan dog også have behov for et 
rehabiliterende tilbud. Men behovet herfor er endnu ikke undersøgt systematisk og indgår derfor ikke i 
de opgørelser, der ses på kortet.Gerda Engholm, Niels Christensen og Ib Lindstrøm  30.03.2016 


