
Du lever 7 - 9% længere 
- hvis du får hudkræft...

Folk med hudkræft lever længere end dem uden sygdommen 
Et ph.-studie af læge Anette Østergaard Jensen ved Dermatologisk Afdeling , Århus Sygehus, giver 
ny viden om kroniske sygdommes indvirkning på risikoen for – og dødeligheden af – almindelig 
hudkræft. Blandt andet fremgår det noget overraskende, at patienter, der får konstateret hudkræft, 
faktisk lidt længere end dem, der ikke får sygdommen. Forskningsprojektet viser også, at specielt 
patienter med basalcellekræft sjældnere dør af hjerte, - lunge - og karsygdomme, samt sukkersyge. 
Anette Østergaard Jensens forklaring er, at almindelig hudkræft er tæt forbundet med livsstil og 
at den helbredsbevidste livsstil muligvis hænger sammen med soldyrkelse, hvorimod rygning og 
overvægt er mindre udbredt blandt soldyrkerne. (Århus Stiftstidende 20.2.2008)

Hudkræft kan være tegn på sundhed 
Den megen omtale af solens farlige stråler har fået danskerne til at frygte at blive ramt af 
hudkræft, men tallene viser, at risikoen for at dø af sygdommen er forsvindende lille. Faktisk viser 
statistikken, at dem, der får konstateret hudkræft, i gennemsnit lever lidt længere end dem, der 
ikke får sygdommen. Ifølge overlæge Hans Storm fra Kræftens Bekæmpelse er hudkræft en mild 
kræftform, der samtidig er nem at behandle. Men det spiller tilsyneladende også ind, at dem, der får 
hudkræft, i øvrigt lever et ret sundt og godt liv. Han fastholder, at kampagner mod solbadning har 
været berettigede: 
- Modermærkekræft sidder også i huden, og det er en alvorlig kræftsygdom, som hænger nært 
sammen med sollys. Men vi skal også advare mod almindelig hudkræft, da det bl.a. kan give 
grimme ar, når man bortopererer hudkræftformer i ansigtet. 
(Ritzau, 17.07.2007)

Relativ overlevelse
Når man gør den relative overlevelse op, prøver man at sortere de dødsfald fra, der skyldes andet 
end netop denne kræftsygdom. Det gør man ved at vurdere, hvor stor en del af befolkningen, der 
”normalt” dør, og så trækker man disse dødsfald fra. Den relative overlevelse er altså et skøn over, 
hvor mange der overlever kræftsygdommen. 

• Den relative overlevelse ét år efter, at diagnosen hudkræft er blevet stillet, er 101% for 
mænd og 101% for kvinder.

• Den relative overlevelse fem år efter, at diagnosen hudkræft er blevet stillet, er 104% for 
mænd og 104% for kvinder.

• Den relative overlevelse ti år efter, at diagnosen hudkræft er blevet stillet, er 109% for 
mænd og 107% for kvinder.



Oversigtstabel

Statistik: Mænd Kvinder
Nye tilfælde 
2000

3257 3702

Antal i live 
Ultimo 2000

31704 38993

% af alle 
kræftformer

21,4% 22%

Incidens:
(forekomst)

DK2000 139 126

75 77
kumuleret 
risiko
0-65 år

4,1 4,6

kumuleret 
risiko
0-75 år

8,1 7,5

Overlevelse: observeret
1 år

96% 97%

relativ
1 år

101% 101%

observeret
5 år

79% 86%

relativ
5 år

104% 104%

observeret
10 år

60% 70%

relativ 10 år 109% 107%

Hvorfor kan relativ overlevelse blive større end 100%?
Beregning af relativ overlevelse på over 100 % kan forekomme og indikerer, at patienter med 
hudkræft har lavere dødelighed end forventet for resten af Danmarks befolkning med samme 
køn og samme alder.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse


