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Peniscancer highlights 2013 

• Stiger incidensen af peniscancer? 

• Er man i øget risiko hvis man bor alene? 

• Er høj BMI er en risikofaktor ved peniscancer? 

• Hvad kan vi lære af Vulva? 

• Ny nordisk samarbejdsgruppe på vej, NUF 



Er incidensen af peniscancer i Danmark stigende? 
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Er incidensen af peniscancer i Holland stigende? 

• incidensen af invasiv peniscancer er stabil 

• Incidensen af dysplasi og CIS stiger. 



Er man i større risiko for at få peniscancer 
ved at bo alene? 

• Constance, Frisch et al. 2013 Int J Cancer 

• Boligarrangement, ægteskabelig status 

• 1,292 cases,  1978 -2010.  

• incidens 1.05 cases per 100,000 personår 

• Korrigeret for alder, fødselsår, kalender-
periode, uddannelsesniveau, relativ indkomst  



Er man i større risiko for at få peniscancer 
ved at bo alene? 

• Sammenlignet med gifte mænd havde 

– enkemænd (HR 1.36; 95% CI: 1.13–1.63) 

– ugifte (HR 1.37; 95% CI: 1.13–1.66) 

– fraskilte (HR 1.49; 95% CI: 1.24–1.79) 

• Øget risiko for invasiv peniscancer 



Ustabil relation og peniscancer 

• Sammenlignet med mænd I fast forhold havde 
mænd med flere tidligere bofæller øget risiko 
for peniscancer 

• surrogatmål for ustabil relation? 

 

• Ingen øget risiko for mænd i registreret 
partnerskab 



BMI, Case Control, Iowa 

• European Urology 63(2013) 

 

• 77 cases (1984-2011) 

• 12.240 controls , strata matched 

• Høj BMI associeret med højt stadie 

• Odds for invasiv peniscancer øges 
ved stigende BMI 

    OR: 2.0 (1.72-2.33) per 5 m/kg2 

• Hypoteser: mulighed for 
selvundersøgelse, hygiejne, kronisk 
inflammation, insulin resistens 



Hvad kan vi lære af Vulva? 

• Ved peniscancer: ingen randomiserede studier 
på adjuvant strålekemoterapi ved 
lymfeknudemetastaser 

• adjuvant strålekemoterapi er afprøvet I 
kontrollerede studier med lovende resultater 
ved vulvacancer 



NUF 2013 Sandefjord 

• 6 abstracts om peniscancer, 3 fra DaPeCa 

• Grønt lys til etablering af nordisk 
samarbejsgruppe for peniscancer 

– Danske og islandske repræsentanter udpeget 

– Afventer Finland, Norge og Sverige 

• Fælles nordiske projekter 

 

 


