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Uusi tutkimus kartoittaa eturauhassyöpäpotilaiden 
elämänlaatua 

 
Syksyllä 2014 käynnistyy laatuaan ensimmäinen pohjoismainen tutkimus eturauhassyöpää sairastavien 
miesten keskuudessa. 
  
Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpäsairaus Pohjoismaissa. Tämän sairauden kanssa elää  jo 177 000  
miestä  ja joka vuosi  tämä joukko kasvaa 22 000 uudella tapauksella. Eturauhassyöpäpotilaiden 
elämänlaadusta ei kuitenkaan tiedetä  tarpeeksi. Siksi Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan 
eturauhassyöpäpotilaiden valtakunnalliset  järjestöt nyt toteuttavat yhdessä pohjoismaisen tutkimuksen, 
jolla selvitetään miesten omia kokemuksia elämästä eturauhassyövän 
kanssa.  
 
Pohjoismaisilla miehillä on suurempi riski sairastua eturauhassyöpään 
kuin muihin syöpäsairauksiin. Pelkästään Suomessa eturauhassyöpää 
sairastaa jo noin 40 000 miestä, ja Pohjoismaissa vastaava luku on 
yhteensä yli 177 000. Tästä huolimatta sairauden kanssa elämisestä 
tiedetään vain vähän. Tämän vuoksi pohjoismaiset potilasjärjestöt 
yhdistävät nyt voimansa  ja  panostavat yhteispohjoismaiseen 
tutkimukseen, jossa kartoitetaan eturauhassyöpäpotilaiden 
elämänlaatua eri Pohjoismaissa.  
 
Elämä eturauhassyövän kanssa 
 
Tutkimuksen tavoitteena on valottaa, millaista pohjoismaisten miesten elämä eturauhassyövän kanssa on, 
millaisena potilaat kokevat terveydenhoitojärjestelmän ja saamansa hoidon sekä miten he itse suhtautuvat 
tulevaisuuteensa. 
 
Selvitetään myös sitä, millaisia eroja ja samankaltaisuuksia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on, 
sekä pohditaan, miten  eri maiden miehet ehkä voisivat ottaa oppia toisistaan. Tutkimuksella pyritään 
saamaan eturauhassyöpäpotilaiden elämänlaadusta  mahdollisimman laaja ja monimuotoinen kuva. 
Jokaisen miehen kokemukset ovat yksilöllisiä.  
 
 
”Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan valtakunnalliset eturauhassyöpäyhdistykset ovat ensimmäistä kertaa 
yhdessä mukana näin kattavassa tutkimuksessa. On tärkeätä tuntea maiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä, 
jotta voitaisiin muodostaa entistä selkeämpi kuva eturauhassyövän vaikutuksista miesten elämänlaatuun.”  
toteaa Irma Lehtimaja, Suomen eturauhassyöpäyhdistyksen vt toiminnanjohtaja.  
 
Pohjoismaisen tutkimuksen tulokset julkistetaan yhteisen tiedotuskampanjan yhteydessä vuonna 2014. 
 
Sinäkin voit osallistua! 
 
Onko sinun todettu sairastavan eturauhassyöpää? Käy verkkosivulla www.propo.fi ja kerro omista 
kokemuksistasi. Voit vastata kyselyyn nimettömänä ja vastauksiasi käsitellään luottamuksellisesti.  
 

ETURAUHASSYÖPÄ POHJOISMAISSA  
- Uusi tutkimus elämästä 
eturauhassyövän kanssa 

 
Pohjoismaiseen tutkimukseen osallistuvat 
yhteistyössä Suomen, Ruotsin, Norjan ja 
Tanskan eturauhassyöpäpotilaiden 
valtakunnalliset järjestöt: 
 
● PROPO (Suomi) 
● PCF (Ruotsi) 
● PROFO (Norja) 
● PROPA (Tanska) 
 
Pohjoismaisen tutkimuksen tulokset 
julkistetaan yhteisen tiedotuskampanjan 
 yhteydessä vuonna 2014.  
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Vai elääkö joku läheisesi tai ystäväsi  tämän sairauden kanssa? Siinä tapauksessa kerro hänelle tästä 
tutkimuksesta. Haluaisimme tavoittaa niin monta miestä kuin mahdollista voidaksemme kuulla heidän 
kokemuksistaan. Jokaisella vastauksella on merkitystä. Tutkimuksella voidaan saada arvokasta tietoa, jolla 
on käyttöä  eturauhassyöpäpotilaiden hyödyksi.   
 
Tutkimuksesta on lisätietoja täällä:   
www.propo.fi  (Suomi) 
www.prostatacancerforbundet.se (Ruotsi) 
www.prostatakreft.no (Norja) 
www.propa.dk (Tanska) 
 
Lisätietoja antaa myös:  
 

 Taina Rönnqvist, Viestintäkonsultti, Viestintätoimisto AC-Sanafor Oy  
puh. +358 44 356 9813 / taina.ronnqvist@acsanafor.fi  

 

 

Tutkimusta tukee Astellas Pharma Nordic Operations. 
 

TIETOA ETURAUHASSYÖVÄSTÄ 

 

 Eturauhassyöpä on pohjoismaisten miesten yleisin syöpä. Suomessa elää noin 40 000 
eturauhassyöpädiagnoosin saanutta miestä ja Pohjoismaissa yhteensä yli 177 000.  

 Pohjoismaissa havaitaan joka vuosi yhteensä yli 22 000 uutta eturauhassyöpätapausta. 

 Suomessa sairaus diagnosoidaan vuosittain lähes 5 000 miehellä.  
  
 
 

Osallistu yhteispohjoismaiseen kyselytutkimukseen täällä: www.propo.fi 
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