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MEDLEMSFORSLAG 

 

 

Medlemsforslag 

om fokus på langsigtede perspektiver på 

kræftområdet i Norden og samarbejde om ini-

tiativer som igangsættes af Nordisk Cancer 
Union 

Et stort antal borgere i Norden rammes hvert år af kræft. I årene 2005 – 

2009 fik ca. 68.000 mænd og ca. 62.000 kvinder i Norden konstateret 

kræft. Af disse døde ca. 30.000 mænd og ca. 28.000 kvinder af sygdom-

men. Kræft rammer alle hjem i Norden, ikke blot rammer den dem, der 

får konstateret kræft, men også familie, venner, kollegaer m.m. omkring 

den kræftramte. Det er derfor ingen diskussion om, at bekæmpelse af 

kræftsygdomme er af stor betydning i de nordiske lande. 

 

De nordiske lande bruger hver især store økonomiske, videnskabelige, 

faglige og politiske ressourcer på kræftforskning, og forebyggelse og be-

handling af kræft. Et tættere samarbejde mellem de nordiske lande på 

området vil være til gensidig gavn for alle parter. 

 

På foreningsniveau, har der længe eksisteret et tæt nordisk samarbejde 

mellem nordiske kræftforeninger: Nordisk Cancer Union (NCU) blev 

grundlagt i 1949. NCU er en sammenslutning af kræftforeningerne i Dan-

mark, Sverige, Finland, Norge, Island og Færøerne. I øjeblikket har Færø-

erne formandsskabet i the Nordic Cancer Union. 

 

NCU’s formål er, at arbejde for:  

 at forbedre forståelsen af kræftsygdomme og viden om kræft  

 finde effektive metoder vedr. forebyggelse af kræft  

 opnå bedre resultater vedr. kræftbehandling og rehabilitering  

 øge den faktiske implementering af kræftbehandling og rehabilite-

ring i Norden 

 

Netop vedrørende formålet at forbedre forståelsen af kræftsygdomme og 

viden om kræft kan Nordisk Råd samt ministerrådet med sin store kon-

taktflade og betydningsfuldhed gøre den store forskel. De nordiske lande 
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bør gå forrest i arbejdet og samarbejdet med at udbrede kendskabet til 

kræftsygdomme og muligheder for deres forebyggelse. 

Nordisk Cancer Union støtter, for at nå sit overordnede formål, videnska-

belige og strategiske kræftforskningsprojekter med 1.000.000 € om året. 

NCU har tildelt forskningsbevillinger siden 1989. Af projekter, som NCU 

har støttet, kan nævnes: 

 

 Nordcan, som er en database, hvor der findes oplysninger om in-

cidens (antal nye tilfælde), dødelighed, prævalens (antal personer, 

der lever med en kræftdiagnose) og overlevelse for 41 store 

kræftformer i de nordiske lande. Dette web baserede program gi-

ver adgang til summerede data med mulighed for at lave grafer 

og tabeller. Regionale data for op til seks regioner for hvert land 

er inkluderet for incidens, dødelighed og prævalens. 

 

 Solkampagne projektet. Et fælles nordisk projekt, som har til for-

mål at iværksætte initiativer, der kan påvirke og ændre adfærd 

hos den enkelte skandinav og gennemføre strukturelle ændringer, 

der kan sikre solsikre rammer på de rejsemål, hvor skandinaverne 

ofte rejser til, og på denne måde forebygge hudkræft. 

 

På trods af, at Nordisk Cancer Union har visse midler til at støtte viden-

skabelige og strategiske forskningsprojekter vedr. kræftsygdomme, er der 

løbende brug for flere forskningspenge til kræftforskningsprojekter. Nor-

disk Ministerråd bør derfor også overveje at afsætte en del af sine forsk-

ningsmidler til projekter indenfor kræftforskning.  

 

Forebyggelse af kræft bør have en central rolle i de enkelte nordiske rege-

ringers beslutninger samt Nordisk Råds og Nordisk Ministerråds strategi 

og de nordiske landes samarbejde. Der er behov for udredning og sam-

menligning af forebyggelsesinitiativer blandt andet på tobaks- og på alko-

holområdet med henblik på efterfølgende politiske initiativer. I denne 

sammenhæng er det vigtigt at have et tættere samarbejde med Nordisk 

Cancer Union, der har den aktuelle viden og ressourcer på området.  

 

Forslagsstillerne henviser i denne sammenhæng til nedenfor stående links 

med oplysende materiale om Nordisk Cancer Union og de enkelte kræft-

foreninger i Norden. 

 

På baggrund af ovenstående foreslår Den færøske delegation, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 

at sætte fokus på langsigtede perspektiver og bidrage til løsning af 

problemstillinger på kræftområdet i Norden 

 

at analysere aktuelle problemstillinger af fælles nordisk relevans 

indenfor forebyggelsesområdet: screeningspolitik, forebyggelses-

initiativer på tobaks- og på alkoholområdet 

 

at udarbejde analyser til beskrivelse af aktuelle og fremtidige sam-

fundsmæssige omkostninger forbundet med kræft 

 

På baggrund af ovenstående foreslår Den færøske delegation, at 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske lands regeringer 

at støtte initiativer - der igangsættes af Nordisk Cancer Union - 

hvor opgave- og problemløsning er af fælles nordisk interesse 

   

at samarbejde med Nordisk Cancer Union  
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at øge behandlingskvalitet og - effektivitet bl.a. ved at sammenlig-

ne de nordiske landes behandling og effekt af behandling med 

henblik på at beskrive forskelle, ligheder og årsager hertil 

 

at optimere den forskningsmæssige brug af de nordiske kræftda-

tabaser: cancer registre, kliniske databaser, m.fl. blandt gennem 

fællesnordiske registreringsnormer med henblik på effektivisering 

af sammenligningsmuligheder 

 

 

 
 

 

Tórshavn, den 23. november 2012 

Høgni Hoydal (T) Helgi Abrahamsen (sb) 

 

 

 

 

 

Links til yderligere information om NCU og de nordiske kræft-

foreninger: 

 

Nordic Cancer Union’s hjemmeside: 

http://www.ncu.nu 

 

Nordcan’s hjemmeside:  

http://www-dep.iarc.fr/nordcan.htm 

 

Krabbameinsfelagið, Færøerne: 

http://www.krabbamein.fo/ 

 

Kræftens Bekæmpelses, Danmark: 

http://www.cancer.dk/ 

 

Cancerfondens, Sverige: 

http://www.cancerfonden.se/ 

 

Kreftforeningen, Norge: 

https://kreftforeningen.no/ 

 

Cancerforeningen, Finland: 

http://www.cancer.fi/ 

 

Krabbameinsfelagið, Island: 

http://www.krabb.is/ 
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