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1 

Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en 
kræftsygdom i Danmark 
 
Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser 
 
 
 
 
 
Susanne Oksbjerg Dalton 
Seniorforsker, læge, phd 
Institut for Epidemiologisk Kræftforskning 
Kræftens Bekæmpelse 



2 

CANULI undersøgelsen (CANcer og ULIghed) 
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En undersøgelse af social position og 
incidens af og overlevelse efter kræft 
 
I alt 3.2 mill. danskere født 1925-1973 
 
Incidens 1994-2003 
Overlevelse frem til 2006 
 
Registerkoblinger mellem administrative 
registre: IDA mfl. V. Danmarks Statistik, 
LPR, PCR, CPR 
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Datakobling i relation til forskningsspørgsmål 
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Risiko for kræft blandt personer med lav social position 
sammenlignet med høj social position i Danmark 

4 

Mundhule 

Strube 

Spiserør 

Mavesæk 

Lunge 

Cervix 

Nyre 

Blære 

Bugspytkirtel 

Tyktarm 

Endetarm 

Livmoder 

Æggestok 

Testikel 

Hjerne 

Lymfomer 

Leukæmi 

Bryst 

Prostata 

Modermærke 



Prostatakræft 

Brystkræft 
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Overlevelse efter kræft blandt patienter med lav social position 
sammenlignet med høj social position i Danmark 
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Hvis vi mindsker uligheden så øger vi den 

gennemsnitlige overlevelse 

Uddannelse:          Alm skole            Erhvervsudd          Videregående 

Forskel i relativ overlevelse 11% Forskel  i relative overlevelse 12% 



Social ulighed og død af cancer 
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Social ulighed  i risiko for og overlevelse efter kræft i 
Danmark 
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Hvem ’man’ er betyder noget for om man får kræft 
 
Og den dag man får kræft betyder hvem ’man’ er 
noget for chancen for at overleve 
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Fortolkning af sociale faktorers betydning 
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Uddannelse 
• Viden om kræftsygdom og symptomer, 
•  Mulighed/evne/overskud til at modtage/handle på forebyggelsestiltag 
(deltage i screening, reagere på symptomer, søge læge)  
• kommunikation med sundhedsprofessionelle.   
 
Bo alene 
• Støtte til deltagelse i screening eller søge læge 
• Praktisk støtte i forbindelse med behandling 
• Emotionel støtte  
 
Indkomst 
Ressourcer og handlemulighed – økonomisk råderum 
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Social ulighed i overlevelse efter kræftsygdom 
 
 
 
 
Hvad skyldes det – og hvornår introduceres uligheden 
- muligheder for interventioner 



 
 

      Et spadestik dybere 
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Unik mulighed for at få detaljerede oplysninger om sygdom og behandling  

fra de kliniske kræftdatabaser –  DBCG, DCCG, DLCR, DGCG og LYFO 
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Risikoen for at blive diagnosticeret med sygdom i højt stadie   
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Risikoen for at blive diagnosticeret med sygdom i højt stadie   
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Komorbiditet 
• Reducerer risikoen for højt stadie ved diagnose v. lungekræft 
• Øger risikoen for højt stadie ved diagnose for livmoderhalskræft 
?? Forskel i hvilke typer af komorbiditet disse patientgrupper har 
 
Screeningsaktivitet 
• Mindre deltagelse hos kvinder med lav social position – øget risiko for 

avanceret stadie ved diagnose (brystkræft og livmoderhalskræft) 
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Udover stadie – hvad kan så forklare social ulighed i overlevelse 
efter kræft??   
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Brystkræft (Dalton et al, 2007) 
Det betyder mere for overlevelsen hvis man er syg af andre  
sygdomme når man får brystkræft – hvis man er fattig end hvis 
man er rig 
Endetarmskræft (Frederiksen et al, 2009) 
Overlevelsen var dårligere hos personer med lav social position  
•forklaret af sociale forskelle i livsstil og konkurrerende 
sygdomme 
•ikke af behandling (specialiseringsgrad, type kirurgi, kurativ vs. 
palliativ) 
Lungekræft (Starr et al, upubl) 
Social ulighed i kirurgi for tidlig stadie lungekræft – men denne 
forklares af komorbiditet 
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Adgang til behandling og overlevelse   
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Frederiksen et al, 2012: 
5738 personer med NHL diagnosticeret 2002-2008 
Adgang til behandling: 
Kemoterapi: Kort uddannelse OR=0.84 (0.77-0.92) , lavere indkomst OR=0.80 
(0.70-0.91) og enlige OR=0.79 (0.64-0.96).  
Til radio og immunoterapi: enlige OR=0.79 (0.65-0.97) og OR=0.82 (0.70-0.96) 
 
Overlevelse:  
Kort uddannelse: HR=1.48 (1.34-1.63) 
Ulighed i overlevelse delvist forklaret af komorbiditet og prognostiske 
faktorer: 
Kort uddannelse justeret for komorbiditet: HR 1.46 (1.32-1.61) og justeret for 
komorbiditet og prognostiske faktorer: HR 1.30 (1.16-1.46) 
 
Udfordringer: Missing data på behandling i LYFO databasen (ca. 30%) 
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Anden betydende sygdom 
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• Fordeler sig forskelligt over sociale grupper – så det kunne 
være en vigtig faktor som forklarer social ulighed i 
overlevelse 
 

• Forskellig sårbarhed overfor sygdommen – så det er bedre 
at være rig og syg end fattig og syg 
 

• Tendens til ophobning af risikofaktorer og alvorlig kronisk 
sygdom blandt visse sociale grupper - med alvorlige 
konsekvenser for helbred 



Den sociale ulighed øges gennem patientforløbet  
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Hvad ved vi om social ulighed i behandling af kræft i DK? 
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Stadie ved diagnose 
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Implikationer – som relaterer sig til hele kræftforløbet 

Social ulighed i overlevelsen efter kræftsygdom 
 
Udfordre paradigmet om at behandle alle lige?? 
 
Eller udfordring af at hvis man behandler alle lige – så 
stilles de lige?? 
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Hvad kan vi gøre ved den sociale ulighed i kræftoverlevelsen 

Meget tyder på at problemet ikke i høj grad skyldes 
sundhedsvæsenet  
 
Men…… 
 
Det betyder ikke at sundhedsvæsenet ikke kan være en 
del af løsningen!! 
 
 Særlige indsatser for særlige grupper 
Systematiseret indsats for alle 
- Erfaringer fra ”Godt i gang efter blodprop i hjertet” 
projekt i Aarhus 
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TAK! 

Susanne Dalton 
sanne@cancer.dk 
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