
Kræft i tal for kommuner og børn som pårørende 
- Sådan er tallene fremkommet  
 
Om kræfttallene  
Ved opgørelsen af antal kræfttilfælde er medregnet alle typer kræft.  
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 gennemsnitlige årlige antal tilfælde i den 
enkelte kommune beregnet ud fra kræftforekomsten (incidens) i årene 2014-18. (nyeste 
tilgængelige data) 
Kilde til kræftoplysninger er NORDCAN  
 
På eSundhed.dk kan man finde det observerede antal ny kræfttilfælde for den enkelte 
kommune for hvert år.  
Link til eSundhed med kræft fordelt på kommuner: 
https://www.esundhed.dk/Emner/Kraeft/Nye-
tilfaelde#tabpanelF498F95659FD4BFD97300DCED35FC3D7 
 

41.511 får konstateret kræft pr. år i perioden 2014-2018 
For årene 2014-18 i Danmark var det gennemsnitlige årlige antal nye tilfælde af kræft 
41.511. Heraf var 13.878 i aldersklassen 20-64 år, som her regnes som den 
erhvervsaktive alder.  
 

15.300 dør af kræft pr. år 
For årene 2014-18 var det gennemsnitlige årlige antal kræftdødsfald i Danmark 15.300.  
 

322.007 lever med kræft   
For årene 2014-18 var der gennemsnitligt 322.007 personer i Danmark, som tidligere 
havde fået en kræftdiagnose.  
Gruppen omfatter både patienter, som i dette tidsrum havde fået diagnosen kræft, og 
personer, som på et tidligere tidspunkt havde fået diagnosen kræft. En andel af de der 
lever med kræft er helbredt. 
 

12.453 får brug for rehabilitering efter kræft pr. år 
Hvert år vil der være borgerne, som har brug for et rehabiliteringstilbud efter de er 
færdigbehandlede for deres kræftsygdom. Rehabiliteringsbehovet er vurderet ud fra 
undersøgelser af kræftpatienters behov for rehabilitering - herunder fysisk genoptræning- 
inden for et år efter de fik kræftdiagnosen.  
30 % af de 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 den opgørelse, der ses på kortet. 
 

 

Børn som pårørende 
34.787 børn oplever hvert år, at deres far eller mor indlægges med en kritisk sygdom  
1.656 børn mister hvert år en forælder 
12.520 børn lever uden en far eller mor 
 

Ovenstående tre data er alle tilvejebragt via Danmarks Statistik. Førstnævnte gennem en 
særkørsel og de to sidstnævnte som offentligt tilgængelige data. 
 



Bemærk, at tallene omhandlende antallet af børn, der er pårørende til forældre, der 
indlægges med kritisk sygdom, omfatter alle sygdomme og således er det ikke kun kræft 
som er årsag til den kritiske sygdom.     
Det samme gør sig gældende for ’børn der mister en forælder’ og ’børn der lever uden 
en far eller mor’. Også her er det alle børn. Det vil sige at årsagen til en forældres død 
ikke kun er kræft, men kan også være andre sygdomme, ulykker m.v. 
 
De tre typer af data, vedrørende børn som pårørende, er kommunefordelt på baggrund 
af landstal for forekomsten af de tre forhold. 
Fordelingen er ikke korrigeret ift alderssammensætningen i kommunerne. Kommuner 
med højt aldersgennemnit kan have færre ramte børn end tabellen viser. Det modsatte 
kan gælde for kommuner med lavt aldersgennemsnit, hvor mange borgere er i den 
erhvervsaktive alder og dermed hyppigt er forældre.  
 
Børn er defineret som 0-17 årige. 
  
 
Befolkningstal  
De kommunale befolkningstal per 1. kvartal 2021 er hentet fra Statistikbanken på 
Danmarks Statistik. Danmark havde på det tidspunkt 5.839.955 borgere.  
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