
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 2. februar 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 518 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S). 

 

Spørgsmål nr. 518:  

”Ministeren bedes få Sundhedsstyrelsen til at vurdere, hvor mange fremtidige kræft-

tilfælde det kan forventes for dem, der i dag er i aldersgruppen 0-17 år, hvis de over-

tager det rygemønster, som resten af befolkningen har, og hvor stor en reduktion i 

antallet af fremtidige kræfttilfælde, det vil kunne forventes for samme aldersgruppe, 

hvis ingen af dem nogensinde begynder at ryge.” 

 

Svar: 

Mit ministerium har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet bidrag fra  

Sundhedsstyrelsen, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til: 

 

”Rygning er den enkelte faktor, der er skyld i flest kræfttilfælde årligt. Hver tredje 

dansker får en kræftsygdom. I 2014 blev der i alt registreret 39.000 nye kræfttilfælde 

i den danske befolkning. Rygningens bidrag til udvikling af kræft er forskellig fra syg-

dom til sygdom, men samlet set esti-meres det, at 19,4 pct. af alle kræfttilfælde skyl-

des rygning. Det betyder, at ca. 7.500 af de 39.000 kræfttilfælde i 2014 kan tilskrives 

rygning.Estimeret antal fremtidige kræfttilfælde ved uændret rygemønster 

Såfremt de 0-17 årige overtager samme rygemønster, som resten af befolkningen har 

i dag, er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at deres risiko for at udvikle kræft også vil 

blive den samme, som ses i resten af befolkningen i dag. Det samlede antal kræfttil-

fælde for gruppen vurderes derfor at følge samme mønster som beskrevet ovenfor, 

såfremt anden risikoadfærd forbliver uændret.  

 

Estimeret antal fremtidige kræfttilfælde hvis ingen 0 -17 årige ryger 

 Hvis ingen af de 0-17 årige begynder at ryge, vurderer Sundhedsstyrelsen, at 

ingen af dem vil udvikle rygerelateret kræft. Det vurderes at resultere i, at de 

vil opleve knap 20 pct. færre tilfælde af kræft i løbet af deres liv, end de ville 

have oplevet, hvis de udviklede samme rygemønster som resten af befolk-

ningen. Det estimeres, at svare til at ca. 75.000 personer ikke vil opleve at få 

en kræftdiagnose.  Det er baseret på, at: der er ca. 1.165.500 personer i al-

deren 0 – 17 år i 1. kvartal 2018 

 hver 3. dansker får kræft 

 19,4 pct. af alle kræfttilfælde skyldes rygning. 
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Side 2 

Der er ikke taget højde for andre faktorer, som kan have indflydelse på antallet af 

personer, der får en kræftsygdom, som fx, at nogle oplever at få mere end én kræft-

diagnose.” 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Ellen Trane Nørby      /      Rikke Skaarup Schjødt 

 


