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Hög kvalitet på cancerbehandlingen i Finland - 
Kvinnor i Finland överlever ofta bröstcancer 

Finland är ett av världens främsta länder både vad gäller forskning om cancer 
och behandling av cancer. 

Ett exempel på det är att finska kvinnor med bröstcancer har det högsta 
överlevnadstalet i Europa. 

Viktiga orsaker till den förstklassiga cancervården i Finland är en god grundhälsovård, tidig 
diagnostik och tillgänglighet till undersökningar samt en ständig utveckling av olika 
behandlingsformer. 

Det berättar Tom Wiklund, ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors 
och specialist på cancersjukdomar och strålbehandling. 

– Allmänhetens goda kännedom om cancer är också en anledning. Vi har även en lång och 
stark tradition av klinisk forskning. 

– Resultaten i Sverige är också väldigt bra, av ungefär samma orsaker. 

Finska kvinnor som insjuknar i bröstcancer har det högsta överlevnadstalet i Europa. Det 
visar en jämförelse av världens länder, publicerad i medicintidskriften The Lancet i 
november 2014. 

Jämförelsen är den största någonsin som kartlägger andelen överlevande fem år efter en 
cancerdiagnos; man har samlat statistik från 67 länder. 

I Finland och i Frankrike överlever cirka 87 procent bröstcancer, vilket är den högsta siffran i 
Europa. Sverige ligger också mycket bra till: 86 procent. 

Vad gäller prostatacancer överlever så många som 93 procent av männen i Finland, visar 
studien, och 89 procent av männen i Sverige. 

– Allt fler finska män mäter regelbundet sitt PSA-värde* vilket ökar chansen att cancern 
upptäcks i tid och går att bota, säger överläkaren Tom Wiklund på Docrates. 

Den finländska cancerforskningen har ett stort inflytande internationellt. Forskningen i 
Finland är den man oftast hänvisar till runtom i världen i olika forskningsrapporter och andra 
vetenskapliga publikationer. 

Det visar en sammanställning från Publication Analysis, 1998-2009. 

Efter Finland kommer USA, och Sverige hamnar på sjätte plats. 

– Speciellt inom bröst- och prostatacancer har Finland genom åren haft en väldigt aktiv 
klinisk forskning, berättar Tom Wiklund. 

*PSA = ett protein som produceras av prostatan. Stiger värdet kan det vara ett tecken på 
prostatacancer. 
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Fakta: 

Senaste överlevnadstalen från Finlands cancerregister 

• Prostatacancer 

98 % efter ett år 

93 % efter fem år 

• Bröstcancer 

97 % efter ett år 

89 % efter fem år 

Siffrorna avser överlevnadstal på ett och fem års sikt för de cancerpatienter som följts från 
2007. 

Starka siffror för Finland 

Eurocare heter den mest omfattande statistiken i Europa vad gäller överlevnad vid cancer. 
Statistik har samlats in regelbundet sedan 1989, och den senaste publicerade omfattar 21 
miljoner cancerfall. 

• Finland ligger i topp vad gäller överlevnad vid bröstcancer. Sverige hamnar på fjärde plats. 

• Vid prostatacancer är Finland nummer tre i Europa efter Österrike och Tyskland. Här är 
Sverige nummer åtta. 

 

 

 

 


