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Langt de fl este kræftramte, der overlever 
deres sygdom, fortsætter med at arbejde 
på den anden side af sygdommens akutte 
fase. Tre år efter kræftdiagnosen er ande-
len, der er i beskæftigelse, kun faldet med 
ca. 7 procentpoint pga. kræftsygdommen.

Det fremgår af en ny analyse fra Rock-
wool Fondens Forskningsenhed, som se-
niorforsker Eskil Heinesen fra forsknings-
enheden står bag sammen med seniorfor-
sker Christophe Kolodziejczyk fra KORA.

I analysen er godt 7.000 kræftpatienter 
blevet fulgt over en årrække. Fælles for 
dem er, at de har fået konstateret enten 
bryst-, endetarms- eller tyktarmskræft, at 
de var mellem 30 og 60 år, da de fi k diag-
nosen, og at de tre år efter diagnosen har 
overlevet sygdommen.

For det store fl ertal i denne gruppe vi-
ser det sig, at kræftdiagnosen langt fra 
udgjorde noget stopsignal i forhold til ar-
bejdsmarkedet. Gruppen er via en række 
statistiske metoder sammenlignet med 
andre, der ikke har nogen kræftdiagnose, 
og billedet er som følger:

Hvis ikke de havde fået kræftdiagno-
sen, ville ca. 79 pct. af dem have været 
i arbejde tre år senere. Men fordi de har 
fået diagnosen, falder sandsynligheden 
for beskæftigelse med ca. 7 procentpoint, 
og ca. 72 pct. af dem er altså i arbejde. 

Kræft påvirker ikke sandsynligheden 
for at være ledig, så faldet på 7 procent-
point i sandsynligheden for beskæftigel-
se modsvarer en stigning på syv procent-
point i sandsynligheden for at være trådt 
ud af arbejdsstyrken. Langt de fl este (6 
procentpoint), der forlader arbejdsstyrken 
pga. kræft, får førtidspension. 

Ingen økonomisk ruin
I analysen, der bliver offentliggjort i et 
kommende nummer af det videnskabelige 
tidsskrift Journal of Health Economics, er 
der samtidig fokuseret på de kræftramtes 
indkomst. Også her er statistiske metoder 
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FIGUR 1

Arbejdsmarkedsdeltagelse tre år efter kræftdiagnose

KILDE: ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED

Tre år efter en diagnose for bryst-, tyktarms- eller endetarmskræft er 72 pct. 

i arbejde. Blandt en sammenlignelig gruppe uden diagnosen har 79 pct. ar-

bejde.   

Fortsættes>

Med befolkningens aldring er der fokus på at mindske 
tidlig udstødelse fra arbejdsmarkedet. Rockwool Fonden 
bevilgede i 2012 et projekt, der skal undersøge, hvad et 
dårligt helbred betyder for arbejdslivet og tilbagetræk-
ningsadfærden. Da kræft er en folkesygdom, blev følge-
virkningen af denne lidelse en central del af analyserne. 
De første resultater herfra offentliggøres i dette nyheds-
brev. Den videnskabelige rapport bag resultaterne offent-
liggøres i Journal of Health Economics. 

Baggrund for analysen

anvendt til at sammenligne med, hvad si-
tuationen ville have været, hvis ikke diag-
nosen havde ramt gruppen af kræftpatien-
ter.

Hvis man forudsætter, at en sammen-
lignelig gruppe uden kræft har en sam-
let indkomst (inkl. overførselsindkomst) 
på 100 pct., så har de kræftramte – inkl. 
dem, der er gået på førtidspension – hele 
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97 pct. tre år efter diagnosen. De har altså 
en indkomst, som er 3 pct. mindre, end 
den ville have været uden diagnosen. 

At den gennemsnitlige indkomstned-
gang er så begrænset, er der flere forkla-
ringer på. 

Den første er (som det fremgår oven-
for), at langt de fleste fortsætter med at 
arbejde som hidtil. 

Den anden er, at diagnosen kun i gan-
ske få tilfælde fører til, at man nedsætter 
sin arbejdstid. Sammenlignet med situa-
tionen uden kræftdiagnosen vælger kun 
ekstra 2,5 procentpoint blandt de beskæf-
tigede kvinder et deltidsjob, og mændene 
bevæger sig slet ikke i den retning.

Den tredje er, at timelønnen (blandt 
dem der er i beskæftigelse) kun mindskes 
ganske lidt (ca. 1 pct.) pga. kræft.

Den fjerde er, at de, der må trække sig 
tilbage fra arbejdsmarkedet, ikke oplever 
nogen stor nedgang i indkomsten. De får 
overførselsindkomster fra det offentlige 
(herunder førtidspension) og får typisk 
derudover udbetalt penge fra forsikrings-
selskaber og pensionskasser.

De 3 procents indkomstnedgang er re-
sultatet, hvis man fokuserer på situatio-
nen, før skatten er betalt. Indkomstned-
gangen er endnu mindre, hvis man i ste-
det kigger på, hvad der kommer ind på 
kontoen måned for måned – altså den dis-
ponible indkomst. I gennemsnit er ned-
gangen i den disponible indkomst på mel-
lem 1 og 2 pct.

Det er i den sammenhæng væsent-
ligt, at der er tale om gennemsnit. Der 
kan være nogle kræftpatienter – specielt 
blandt dem, der forlader arbejdsstyrken – 
som oplever betydelige fald i indkomsten.

Modermærkekræft – ingen effekt
En fjerde kræftform, som rammer mange 
i den erhvervsaktive alder, er modermær-
kekræft.

Når man undersøger effekterne af den-
ne diagnose på job og indkomst, er resul-
tatet – ingenting. Blandt dem, der over-
lever mindst tre år efter diagnosen, ses 
ingen effekt i forhold til arbejdsmarkeds-
tilknytning. Og ingen effekt i forhold til 
indkomst. 

Forklaringen på dette kan være, at der 
er tale om en anden type sygdomsforløb. 
Bivirkningerne af behandlingen og svæk-
kelse på grund af selve kræftsygdommen 
er væsentligt mindre ved modermærke-
kræft, sammenlignet med bryst- og tarm-
kræft.

Følgende kræftpatienter indgår i ana-
lysen: Enhver, som i et af årene 2000-
2004 fik diagnosen bryst-, endetarms- 
eller tyktarmskræft, som var 30-60 
år på diagnosetidspunktet, som ikke 
tidligere havde haft nogen form for 
kræft, som overlevede mindst tre år 
efter diagnosetidspunktet, og som 
ikke var på førtidspension før kræft-
diagnosen. 

Netop disse kræftformer er valgt, 
fordi de rammer relativt mange per-
soner i den erhvervsaktive alder. I 
analysepopulationen er der 5.683 
med brystkræft og 1.688 med kolo-
rektal kræft (altså kræft i tyk- eller 
endetarm) (heraf 736 kvinder og 952 
mænd).

Effekterne i forhold til arbejds-
markedstilknytning og indkomst 
estimeres ved at sammenligne ud-
viklingen for populationen af kræft-
patienter med udviklingen for en 
sammenlignelig kontrolgruppe. 
Der anvendes en række forskelli-
ge statistiske metoder, og der tages 
højde for et stort antal baggrunds-
faktorer, inkl. alder og uddannel-
se og tidligere arbejdsmarkedstil-
knytning, indkomst og helbred. 
Alle metoder giver omtrent sam-
me resultater. Datagrundlaget er  
danske registerdata.

De indgår  
– og sådan er der målt
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Ufaglærte mister i højere grad 
arbejdsmarkedstilknytning efter kræft
Ufaglærte, der får konstateret kræft, har  
betydeligt større risiko målt tre år efter 
diagnosen for at måtte forlade arbejds-
markedet end en sammenlignelig gruppe 
uden kræft. 

I forhold til mennesker med en videre-
gående uddannelse har ufaglærte en dob-
belt så stor stigning i risikoen for at være 
uden for arbejdsstyrken, hvis de bliver 
ramt af enten bryst-, tyktarms- eller en-
detarmskræft.

Tre år efter, at en af de tre kræftformer 
er blevet konstateret, vil risikoen for at 
have forladt arbejdsstyrken være 9,9 pro-
centpoint større for ufaglærte i forhold til 
en sammenlignelig gruppe, der ikke har 
fået kræft. Det tilsvarende tal er 7,0 pro-
centpoint for faglærte og kun 5,0 procent-
point for dem, der har en videregående 
uddannelse. I langt de fleste tilfælde vil 
det at have forladt arbejdsmarkedet pga. 
kræft være ensbetydende med, at man 
modtager førtidspension. For ufaglærte 
øges sandsynligheden for at modtage før-
tidspension med 9,2 procentpoint tre år 
efter diagnosen, mens tallet er 5,5 for fag-
lærte og 3,5, hvis man har en videregå-
ende uddannelse.

En kræftdiagnose slår altså langt hår-
dere igennem på ufaglærtes arbejdsmar-
kedstilknytning, end den gør for andre 
grupper. Disse forskelle i konsekvenser 
af kræft skyldes ikke forskelle i, hvor-
når i forløbet en kræftdiagnose bliver 
stillet. Der er større dødelighed pga. af 
kræft for dem med kort uddannelse end 
for dem med lang uddannelse, men når 
man som her fokuserer på dem, der over-
lever mindst tre år efter diagnosen, er der 
ikke sociale forskelle, hverken i forhold 
til diagnosetidspunkt eller tilbagefald af 
sygdommen.

Typen af job har betydning  
Forklaringen på, at kræft på den måde 
rammer socialt skævt, skal nok i højere 
grad findes i, hvad det er for en type job, 
man – efter endt sygefravær – i givet fald 
skal tilbage til. Det indgår nemlig i ana-
lysen, at man ud over at fokusere på ud-
dannelsesbaggrund også kigger på job-
funktion. 

Konkret er det undersøgt, hvilke typer 
job de beskæftigede havde to år før diag-
noseåret. Der er delt op i to typer stillin-

ger: På den ene side stillinger, som er ty-
piske for ufaglærte og faglærte, og på den 
anden side stillinger, som typisk kræver 
kvalifikationer på et højere niveau end en 
faglært arbejder. 

Opdelt på denne måde viser det sig i 
forhold til den første type job, at risiko-
en for at måtte forlade arbejdsmarkedet 
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FIGUR 2

Stigningen i risikoen for at være uden for arbejdsstyrken og på 

førtidspension som følge af kræft tre år efter diagnosen
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Ufaglærte, der får konstateret kræft, har meget større risiko for at måtte for-

lade arbejdsmarkedet i forlængelse af sygdommen, og flere kommer på før-

tidspension.

Derfor er analysen vigtig

Kræftramtes fortsatte arbejdsmar-
kedsdeltagelse har både betydning 
for den enkelte og for samfundet.

For den enkelte handler det om, 
hvor invaliderende sygdommen er i 
forhold til fortsat at kunne leve det 
liv, man hidtil har levet. Det drejer 
sig om livskvalitet, ligesom det kan 
have betydning for økonomien.

For samfundet er det afgørende, 
at de undersøgte kræftformer ram-
mer et stort antal personer i den er-
hvervsaktive alder. Der er tale om et 
produktionstab og et indkomsttab for 
samfundet, hvis disse sygdomme får 
patienterne til at gå ned i arbejdstid 
eller til helt at forlade arbejdsstyr-
ken.
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i forlængelse af sygdommen vokser med 
8 procentpoint, mens der i forhold til den 
anden type job kun er tale om en stigning 
på 3 procentpoint.

Resultatet tyder på, at arbejdets art har 
betydning for, hvor sandsynligt det er, at 
man vender tilbage. En forklaring kan 
være, at kræftsygdomme ofte påvirker den 
fysiske arbejdsevne negativt, hvorfor det 
er sværere at vende tilbage til et manuelt 
arbejde.

Bliver ikke ramt på økonomien
Mens kræft således rammer ufaglærte 
hårdest i forhold til arbejdsmarkedstil-
knytning, gør det samme sig ikke gæl-
dende i forhold til samlet indkomst inkl. 
overførselsindkomst. Ufaglærte bliver 
hverken ramt hårdere eller mildere end 
andre, rent økonomisk, når de får konsta-
teret kræft.

Dette forekommer måske umiddelbart 
ulogisk: På den ene side viser analysen, 
at de ufaglærte har betydeligt større ri-
siko for at forlade arbejdsmarkedet og gå 
på førtidspension end andre. På den an-
den side bliver de ikke i særlig grad ramt 
økonomisk.

Sammenhængen kan forklares med, 
at ufaglærte med en førtidspension – plus 
eventuelle andre offentlige overførsler og 
udbetalinger fra arbejdsmarkedspension 
m.v. – i højere grad end andre får erstattet 
deres hidtidige indkomst. Derfor påvirkes 
de ufaglærtes indkomst i gennemsnit ikke 
mere end andre gruppers indkomst af, at 
de får kræft – til trods for, at de i højere 
grad træder ud af arbejdsstyrken og over-
går til førtidspension.
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