
Kræft i tal for regioner  
- Sådan er tallene fremkommet  

 

Om kræfttallene  

Ved opgørelsen af antal kræfttilfælde er medregnet alle typer kræft. Kilde til kræftoplysninger 

er NORDCAN. Data baserer sig på seneste opgørelses-år i NORDCAN. Det vil sige 2020. 

Læsere, der også orienterer sig i ”Kræft i tal for kommuner” kan konstatere, at der i forhold til 

denne opgørelse optræder variation i forhold til landstal for kræft. Det skyldes at 

kommuneopgørelsen baseres på gennemsnitstal over en fem-årig periode. 

 

På https://nordcan.iarc.fr/en , kan man finde det observerede antal nye kræfttilfælde for hver 

region.  

Link til NORDCAN med kræft fordelt på regioner: 

https://nordcan.iarc.fr/en/dataviz/tables?map_view_per=regions&types=1&sexes=2  

 

Cirka 45.000 fik konstateret kræft i 2020  

I 2020 var det samlede antal nye kræfttilfælde i Danmark omkring 45.000. Heraf var cirka 

14.000 i aldersklassen 20-64 år, som her regnes som den erhvervsaktive alder.  

 

16.000 dør af kræft pr. år  

I 2020 var det samlede antal kræftdødsfald i Danmark på cirka 16.000.  

 

360.000 lever med kræft  

I 2020 var der cirka 360.000 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.  

 

Mere end 13.000 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. Det vil sige mere end 13.000 personer.  

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.  
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