
Et udvalg af nye resultater og projekter 1. UDGAVE

BLÅT LYS

TIL DANSKE 
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“
“ Vi har samlet nogle af de 

mange forskningsprojekter, dit 
medlemskab har gjort muligt 
det seneste år. Hver især er de 
med til at gøre håbet som et 
liv uden kræft endnu større.



139 UNDERSØGELSER: 
SOCIAL ULIGHED I ALLE ASPEKTER 
AF KRÆFTFORLØBET

En undersøgelse udført af Kræftens 
Bekæmpelse har vist, at den sociale 
ulighed i både overlevelse og behandling 
er stigende. En afgørende faktor for 
uligheden er, at socialt sårbare er mindre 
oplyste om risikofaktorerne for kræft. 

Kræftsygdomme bliver derfor 
opdaget senere og ofte for sent. 
Kræftens Bekæmpelse har nu skabt  
et nyt Forskningscenter for lighed,  
der skal mindske den sociale ulighed 
blandt kræftpatienter. 



BLÅT LYS VISER VEJ 
TIL NY VIDEN OM KRÆFT

Kan blåt lys afsløre, hvordan 
kræftceller holdes i live? 
 
Det skal forskere fra 
Kræftens Bekæmpelse under
søge i et nyt forsknings 
projekt. Blåt lys kan nemlig 
være nøglen til at forstå 
processen, der får kræft
cellerne til at overleve.
Håbet er, at forskerne med 
den viden kan udvikle nye 
kræftbehandlinger.



NY STRÅLEBEHANDLING 
TIL DANSKE KRÆFTPATIENTER

Kræftens Bekæmpelses forskere har 
udviklet den helt nye strålebehandling, 
som danske kræftpatienter nu har 
mulighed for at få på Aarhus Universitets 
hospital. De første bliver patienter med 
tumorer i eller tæt ved hjernen. Her kan 

partikelterapiens evne til at skåne vævet 
omkring tumoren have stor betydning for 
at skåne hjernens vigtige funktioner. 
Når det nye Center for Partikelterapi 
er helt i gang, kan det behandle omkring 
11001200 patienter årligt.



Statiner er mest kendt for at hjælpe mod 
forhøjet kolesteroltal. Men ny forskning 

fra Kræftens Bekæmpelse tyder på, 
at statiner også kan mindske risikoen 

for, at kvinder, der har haft brystkræft, 
senere får tilbagefald og kræft i det 

modsatte bryst. Resultaterne skal nu 
afprøves på patienter.

KENDT 
LÆGEMIDDEL

KAN MÅSKE GAVNE 
BRYSTKRÆFTKVINDER



REKORDMANGE PIGER FÅR 

HALVERET 
RISIKOEN 
FOR FORSTADIER TIL 
LIVMODERHALSKRÆFT

Antallet af piger, der bliver HPVvaccineret,  
fortsætter heldigvis med at stige. I 2018 
med knap 20 pct. Piger, der er blevet 
HPVvaccineret, har en 63 pct. lavere 
risiko for senere hen at udvikle de 
svære celle forandringer på 
livmoderhalsen, som kan blive 
til en livstruende kræftsygdom. 
Det viser en ny undersøgelse 
foretaget af Kræftens  
Bekæmpelse, baseret på data 
fra 590.000 kvinder – hvoraf 
215.000 var blevet vaccineret, 
da de var 16 år eller yngre.




