
Undersökning: mycket låg kunskap bland allmänheten om lymfom
  Resultat* Fakta

1. Vet du vad lymfom är?

Nästan var tredje 
(32%) i undersökningen 
visste inte att lymfom är 

en form av cancer 

Blodcancer är den femte 
vanligaste formen av 

cancer i världen. Det finns 
tre huvudtyper av 

blodcancer1

leukemi lymfom myelom

2. Vet du vilka delar av kroppen som lymfom påverkar?

30% trodde felaktigt att 
lymfom är en form av cancer 

som finns i det endokrina 
systemet, det vill säga i 

hormonbildande körtlar som 
även kallas endokrina organ

70% av de tillfrågade visste 
inte att lymfom är en typ av 
cancer som finns i benmärg 

och i blodet

Lymfom är en form av 
blodcancer som startar i 
vissa av kroppens vita 

blodkroppar

3. Det finns över 60 olika former av lymfom. 
Känner du till några olika typer?

Mindre än var fjärde (21%) 
kände till non-Hodgkins 

lymfom

Merparten, fyra av fem1, av alla 
fall av lymfom tillhör gruppen 

non-Hodgkins lymfom

4. Vet du i vilken ålder som det är störst sannolikhet 
att utveckla non-Hodgkins lymfom?

85% trodde att risken att 
insjukna var 1 på 100 

eller mindre

Globalt kommer ungefär 
vart femte person utveckla 
sjukdomen, non-Hodgkins 

lymfom, under 
sin livstid 2 

5. Tror du att sannoliketen är större att du får en annan 
cancerdiagnos än non-Hodgkins lymfom?

Lymfom är tvärt om en 
vanligare diagnos än 

hudcancer, 
bukspottkörtelcancer, 

njurcancer eller hjärntumör1

Var 90:e sekund får en 
person i världen besked om att 

den har non-Hodgkins 
lymfom, vilket innebär upp 
mot 400 000 personer får 

diagnosen varje år1

Över hälften (53%) trodde att 
sannolikheten var större att en 

person få diagnosen 
hudcancer, 

bukspottkörtelcancer, 
njurcancer eller hjärntumör 

snarare än lymfom

6. Vet du i vilken ålder som det är störst sannolikhet 
att utveckla non-Hodgkins lymfom?

9% trodde att spädbarn, äldre 
barn och tonåringar var den 

vanligaste åldersgruppen för att 
utveckla non-Hodgkins lymfom

Non-Hodgkins lymfom kan 
utvecklas hos människor i alla 
åldrar och hos både män och 

kvinnor. Sjukdomen är 
vanligare bland män och hos 
personer mellan 65 och 74 år2

65
74

7. Känner du till vilka de största riskfaktorerna 
är för att få lymfom?

Omkring hälften (51%) 
kunde ange specifika 
riskfaktorer för att få 

non-Hodgkins lymfom 

De största riskfaktorerna 
för att få non-Hodgkins 

lymfom är3:

ålder kön virusinfektion

försvagat 
immunförsvar 

exponering för 
kemiska eller 

radioaktiva ämnen

8. Känner du till symtomen för non-Hodgkins lymfom?

Hälften eller färre kunde 
ge en korrekt beskrivning 

av symtomen för 
non-Hodgkins lymfom

De vanligaste symtomen 
för non-Hodgkins lymfom 

är4:

svullna 
körtlar

trötthet oförklarlig 
viktminskning

feber svettningar 
nattetid 

ihållande 
klåda

9. Tror du att non-Hodgkins lymfom går att bota?

Omkring var tredje person 
trodde att non-Hodgkins 

lymfom går att bota

Det stämmer att vissa typer 
av non-Hodgkins lymfom 

går att bota, men dessvärre 
finns det vid många typer av 

sjukdomen inget bot5 

Mer forskning och 
behandlingar behövs för 

dessa former av lymfom för 
att förbättra prognosen och 

ge patienter alternativ

Fakta Fakta *Om undersökningen

En europeisk 
undersökning bland 
allmänheten visar att 
kunskapen om lymfom, 
en vanlig form av 
blodcancer, är mycket 
låg. Undersökningen 
genomfördes bland 
5 000 personer 2015 
och på uppdrag 
av Roche. 
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