
ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAT 
haluavat osallistua aktiivisesti omaan hoitoonsa

Merkittävä osa pohjoismaisista eturauhassyöpäpotilaista saa syöpädiagnoosin 
käytyään alunperin lääkärissä muista syistä. Valtaosa vastaajista haluaa keskustella 
lääkärin kanssa hoidoista ja tehdä päätöksen yhdessä, ilmenee tähän asti 
laajimmasta pohjoismaisesta eturauhassyöpäpotilaiden kyselytutkimuksesta.1

DIAGNOOSI 
Suuri osa suomalaispotilaista saa eturauhassyöpädiagnoosin  
käytyään lääkärissä muusta syystä. 

HOITO 
Suomalaispotilaat kokevat saavansa hyvin tietoa sairaudestaan.

57 % 
saa diagnoosin käytyään alunperin 

lääkärissä jostain muusta syystä.

43 % 
ei tiedä, että alttius sairastua eturauhas-

syöpään saattaa olla perinnöllinen.

49 % 
oli hakeutunut lääkäriin 

oireidensa vuoksi.

Hoidoilla on myös haittoja.

78 % 
33 %
 

24 % 

72 %

62 %

sai diagnoosin yhteydessä  
tyhjentävän selityksen 
sairaudesta ja sen hoidosta  
lääkäriltä/hoitohenkilöstöltä.

haluaisi tietää 
enemmän 
sairaudestaan.

on kokenut erektiovaikeuksia 
hoidon seurauksena.

on kärsinyt inkontinenssista ja  
25 prosenttia kuumista aalloista.

vastaajista on kokenut 
väsymystä.



SEKSIELÄMÄ
Eturauhassyövän hoidolla on suuri vaikutus  
suomalaispotilaiden seksielämään.

86 %

ELÄMÄ ETURAUHAS-
SYÖVÄN KANSSA 
Suuri osa suomalaispotilaista suhtautuu elämään positiivisesti.  
Perhe ja toiset eturauhassyöpäpotilaat ovat tärkeä tuki.

87 % vastaajista kokee olevansa valmis elämään eturauhassyövän 
kanssa koko loppuelämänsä.

87 % sanoo puhuvansa lääkärin ohella sairaudestaan eniten 
kumppaninsa/puolisonsa kanssa.

54 % puhuu eniten ystäviensä kanssa.

50 % puhuu eniten toisten eturauhassyöpää sairastavien kanssa.

15 % eniten Eturauhassyöpäyhdistyksen (PROPO) kanssa.

kertoi  
erektiovaikeuksista  
vs. 87%* 

80 % on kokenut 
yhdyntävaikeuksia  
vs. 79 %*

75 %:lla
on vaikeuksia saada 
orgasmi vs. 71 %*

37 % vastaajista ei enää ollut seksuaalisesti aktiivisia 
aloitettuaan eturauhassyövän hoidon vs. 31 %*  

Lähteet: 

 1Pohjoismainen eturauhassyöpäpotilastutkimus
Potilaskyselytutkimukseen vastasi yhteensä lähes 7000 eturauhassyöpäpotilasta Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa 2013–2014. Vastaajat 
löytyivät potilasjärjestöjen kautta muun muassa verkkobannereilla ja kutsukirjeillä, paperikyselyillä sairaaloissa ja lääkäriasemilla sekä mainoksilla. 
Vastaajat olivat saaneet eturauhassyöpädiagnoosin keskimäärin 5,9 vuotta aiemmin. Potilaskyselyn toteuttamiseen osallistuivat Suomen (PROPO), Ruotsin 
(Prostatacancerförbundet), Tanskan (PROPA) ja Norjan (PROFO) sekä johtavia eturauhassyöpäasiantuntijoita. Tutkimusta rahoitti Astellas Pharma Nordic.

*kaikki Pohjoismaat

MISTÄ SAAT TIETOA?

73 % 
60 % saa tietoa hoitavalta lääkäriltä

55 % urologilta

40 % internetistä

37 % toisilta potilailta

23 % esitteistä

17 % sairaalalääkäriltä

suomalaisista 
vastaajista saa tietoa 
eturauhassyövästä Suomen 
eturauhassyöpäyhdistyksestä.



ETURAUHASSYÖPÄ ON MIESTEN 
YLEISIN SYÖPÄ SUOMESSA2 
Vuosittain uusia eturauhassyöpätapauksia todetaan yli neljä tuhatta.

Lähteet: 2) Eturauhassyövän Käypä hoito -suositus 27.5.2014. 3) Suomen Syöpärekisteri 2014. http://www.cancer.fi/syoparekisteri/tilastot/
ajantasaiset-perustaulukot/koko-maa/. 4) http://www.propo.fi

TUNNISTATKO OIREET? 
Varhaisvaiheessa eturauhassyöpä voi 
aiheuttaa virtsaamisoireita, joita esiintyy 
myös hyvänlaatuisissa eturauhas- ja 
virtsarakkosairauksissa.2, 4

Pitkälle edenneessä eturauhassyövässä 
etäpesäkkeet aiheuttavat luustokipua tai 
-murtumia.2 

ETURAUHASSYÖVÄN 
SYYTÄ EI TUNNETA.2 
Riskitekijöitä ovat ikä, etninen tausta ja 
ympäristötekijät ja perimä.2

MITEN TODETAAN? 
Syöpädiagnoosi tehdään eturauhasesta 
otettujen koepalojen tutkimuksella.2
 
Lisäksi tunnustellaan eturauhanen ja 
määritetään seerumin PSA-pitoisuus.2

Eturauhassyövän ennuste on parantunut 
viimeisten 15 vuoden aikana.2

ESIINTYVYYS
187 180 
eturauhassyöpäpotilasta oli 
elossa Tanskassa, Ruotsissa, 
Norjassa ja Suomessa (2011).3

ILMAANTUVUUS
22 725 uutta 
eturauhassyöpätapausta 
löytyi vuosittain neljässä 
Pohjoismaassa (2005–2011).3 

KUOLLEISUUS
5461 miestä on kuollut 
eturauhassyöpään neljässä 
Pohjoismaassa (2005–2011).3

liittyy periytyvään 
syöpäalttiuteen.

2–5 %

esiintyy perheittäin.

15–20 %

Vuosina 2007–2009 
diagnosoitujen suhteellinen elossaolo 
luku oli yhden vuoden kohdalla 98 %  
ja 5 vuoden kohdalla 93 %.3

Sairastuneiden keski-ikä on 70 vuotta.2

855  
miestä kuoli tautiin 
vuonna 2012.3

43267 
eturauhassyöpäpotilasta 
oli elossa 1.1.2013.3  

4602  
uutta eturauhassyöpä-
tapausta (2012).3


