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BETÆNKNING OVER MEDDELELSE OM 

REKOMMANDATION 

 

 

Samarbejde med Nordisk Cancer Union og 

forskningsmæssig brug af de nordiske  

kræftdatabaser 

1. Rekommandation 

Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

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  

 

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 andet 

gennem fællesnordiske registreringsnormer med henblik på effek-

tivisering af sammenligningsmuligheder 

2. Meddelelse fra de nordiske landes regering 

1) Förslag och initiativ som kommer att igångsättas av Nordisk Cancer 

Union och presenteras av den nordiska unionen eller respektive lands de-

legater i Nordisk Cancer Union, kommer att utvärderas av ländernas rege-

ringar och hälsomyndigheter som ansvarar för området.  Om uppgifterna 

eller problemlösningarna visar sig efter utvärderingen vara av nordiskt 

gemensamt intresse och vara genomförbara kommer saken med all san-

nolikhet att tas upp gemensamt på regeringsnivå och få stöd för utförande 

i Norden. 
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2) Inom de nordiska länderna har Cancerföreningarna visat sig vara av 

stor styrka både för patienter och hälsomyndigheter. I vissa av länderna 

har föreningarna åtagit sig att utföra en viktig del av de hälsorelaterade 

åtgärder som anses vara beprövade och av värde, så som screening av 

bröst- och livmoderhalscancer och all organisation kring detta, samt an-

svar för cancerregistren.   Rådgivning till cancerpatienter och deras anhö-

riga, samt till befolkningen i allmänhet har också varit mycket viktig del 

av föreningarnas verksamhet.   

Samarbete från de nordiska regeringarna med Nordisk Cancer Union 

kommer i avgörande del att ske via respektive lands cancerförening. 

3) Det nordiska samarbetet mellan de nordiska cancerregistren sträcker 

sig årtionden tillbaka. Det har bl.a. lett till täta utbyten av information och 

publikationer berörande de olika cancerformernas förekomst, screening-

metoder, behandling och patienternas överlevnad.  Samarbetet har ofta 

lyfts fram som exempel på effektivt och pålitligt samarbete länder emel-

lan.  Det formella nordiska samarbetet inom medicinsk statistik 

(NOMESKO) har också under lång tid varit involverat i att utveckla ge-

mensamma definitioner av sjukdomar och deras behandling, inklusive 

cancersjukdomar.  Förstärkning av detta samarbete kan bara vara till 

nytta för alla länder. 

4) Se svar här ovan. Det forskningsmässiga bruket av tillgängliga data 

kan alltid förbättras och förstärkas, ett fält som delvis hör under Nord-

Forsk. Samtidigt måste det intensiva samarbetet mellan nordiska forskare 

på cancer-fronten understrykas, samt det samnordiska samarbetet kring 

kliniska definitioner och klassifikationer, vilka är en grundförutsättning för 

att jämföra och sammanligna behandlingsresultat och patienternas liv och 

öde efter att ha fått cancer-diagnos. 

På de nordiska ländernas regeringars vägnar. 

3. Udvalgets betænkning 

Velferdsutvalget er kjent med at det er et godt fungerende samarbeid 

mellom de nasjonale kreftforeningene i Nordic Cancer Union.  Velferdsut-

valget er tilfreds med at det er et samarbeid mellom Nordic Cancer Union 

og hvert lands nasjonale regjering og selvstyremyndighet.  

 

Velferdsutvalget merker seg at det meddeles at forsterkning av dette 

samarbeidet vil være til nytte for alle landene i Norden. Velferdsutvalget 

har tillit til at de respektive landenes regjeringer og kreftforeninger selv 

ser når det er relevant å øke samarbeidet på det nordiske planet, og at 

det tas initiativ overfor Nordisk ministerråd når det oppstår et konkret be-

hov for økt nordisk samarbeid, utover det samarbeidet som pågår på na-

sjonalt plan. 

 

Velferdsutvalget viser til at Bo Könberg-rapporten, som løfter frem kreft-

området som et prioritert område hvor det nordiske helsesamarbeidet kan 

utvikles betydelig og styrkes de nærmeste fem til ti år.  

 

Velferdsutvalget refererer til Rek. 10/ 2013/velfærd, om langsiktige per-

spektiv på kreftområdet 
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På bakgrunn av det ovenstående foreslår Velferdsutvalget at Nordisk Råd 

tar meddelelsen over Rek. 11/ 2013/ velfærd til etterretning, og anser den 

som ferdigbehandlet for rådets del 

 

København den 27. juni 2014 

Anders Andersson (KD), utvalgs-

leder 

Bente Stein Mathisen (H) 

Birgitte Josefsen (V) 

Christer Adelsbo (S), nestleder 

Christian Beijar (ÅSD) 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

Finn Sørensen (EL) 

Helgi Abrahamsen (sb) 

Jóhanna María Sigmundsdóttir (F) 

Karen J. Klint (S) 

Kent Ekeroth (SD) 

Mikael Jungner (sd)  

Per Stig Møller (KF)    

Sonja Mandt (A)  

 

 


