Kapitel 10. KRÆFT/CANCER
Antallet af personer der har fået en af de 10 hyppigste kræftformer i Grønland fremgår af fig 1. De hyppigste
diagnosticerede kræftformer i 2013 var for mændene kræft i lungerne, kræft i mave/ tarm området og prostatakræft. Hvad angår kvinderne var den hyppigste kræftform brystkræft efterfugt af lungekræft.
Dødeligheden af lungekræft blandt både mænd og kvinder var den hyppigste dødsårsag. Antallet af døde
kvinder med brystkræft var i alt 2, og livmoderhalskræft var i 2013 i alt 2 (fremgår ikke af figuren).
Det fremgår af tabel 1 at risikoen for at dø før 75 års alderen af brystkræft blandt kvinder var relativ lav i perioden 2009-2013. Derimod var risikoen for dø af lungecancer før 75 års alderen relativ høj for både mænd og
kvinder, henholdsvis 8,7% og 8,0%.
Det fremgår af tabel 2 og tabel 3, at Grønland sammenlignet Danmark og Færøerne havde en høj hyppighed
af lungecancer i perioden 2003-2012. I samme periode havde kvinderne en relativ høj hyppighed af livmoderhalskræft. Grønland havde en lav hyppighed af testikelkræft og prostatakræft blandt mændene, og kvinderne havde en lav hyppighed af brystkræft.

Figur 1. Incidens af de 10 hyppigste kræftformer i Grønland i 2013

Figur 2. dødelighed af 10 hyppigste kræftformer i Grønland i 2013
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Tabel. 1. Udvalgte nøgletal for lungecancer, colorectal cancer og brystcancer i Grønland i
perioden 2009-2013

_______________________________________________________________________________
Lunge
Colorectal Bryst
M(KV)
M(KV)
M(KV)
________________________________________________________________________________
Nye tilfælde pr år, incidens 2009-13, no.
26(18)
9(11)
0(14)
Andel af alle kræfttilfælde, %
26,1(18,6) 9,2(11,7)
0(14,5)
Risiko for at få sygdommen før 75 år, %
9,2(7,7)
3,2(4,7)
0(4,5)
Døde per år, 2009-2013, no.
23 (18)
5(7)
0(4)
Andel af alle kræftdødsfald, %
35,9(33,0) 7,9(13,8)
0(7,4)
Risiko for at dø af sygdommen før 75 år, %
8,7(8,0)
1,7(2,8)
0(1,9)
Kilde: Landslægeembedet, Nordcan

Tabel 2. Nye cases, aldersstandardiserede per 1000.000 mænd, (Nordisk population 2000)

Kilde: cancer registret i de nordiske lande, Gl, kræftens bekæmpelse, Nomesco

Tabel 3. Nye cases, aldersstandardiserede per 1000.000 kvinder, (Nordisk population 2000)

________________________________________________________________________________
Kilde: cancer registret i de nordiske lande, Gl, kræftens bekæmpelse, Nomesco
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