
 

 

  

Pohjoismaiden neuvosto 

A 1582/välfärd 

Tekijä(t): 

Høgni Hoydal (T) 

Helgi Abrahamsen (sb) 

Käsittelijä: 

Hyvinvointivaliokunta 

Dnro 12-00326-1 

 

 

JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 

keskittymisestä syöpään liittyviin pitkän aika-

välin näkökulmiin Pohjoismaissa sekä Poh-

joismaiden syöpäunionin käynnistämien aloit-
teiden parissa tehtävästä yhteistyöstä 

Suuri määrä pohjoismaalaisia sairastuu syöpään vuosittain. Vuosina 

2005–2009 syöpä todettiin noin 68 000 miehellä ja noin 62 000 naisella, 

ja heistä tautiin kuoli noin 30 000 miestä ja 28 000 naista. Syöpä kosket-

taa jokaista kotia Pohjoismaissa, ei vain sairastuneita vaan myös esimer-

kiksi heidän perheitään, ystäviään, työtovereitaan ja kaikkia sairastuneen 

läheisiä. Sen vuoksi on selvää, että syöpäsairauksien ehkäisy on Pohjois-

maissa erittäin tärkeää. 

 

Jokainen Pohjoismaa käyttää paljon taloudellisia, tieteellisiä, ammatillisia 

ja poliittisia voimavaroja syöpätutkimukseen sekä syövän ehkäisyyn ja 

hoitoon. Tiiviimpi pohjoismainen yhteistyö tällä alalla hyödyttäisi kaikkia 

osapuolia. 

 

Pohjoismaisten syöpäyhdistysten välillä on pitkään tehty tiivistä yhteistyö-

tä. Pohjoismaiden syöpäunioni Nordic Cancer Union (NCU) perustettiin 

vuonna 1949. NCU on Färsaarten, Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja 

Tanskan syöpäyhdistysten yhteenliittymä. Tällä hetkellä sen puheenjohta-

jana toimii Färsaaret. 

 

NCU:n tavoitteena on:  

 parantaa syöpätautien ymmärtämistä ja syöpää koskevaa tietoa  

 löytää tehokkaita syövän ehkäisytapoja  

 saavuttaa syöpähoitojen ja kuntoutuksen osalta parempia tuloksia  

 lisätä syöpähoitojen ja kuntoutuksen täytäntöönpanoa Pohjois-

maissa. 

 

Pohjoismaiden neuvosto ja ministerineuvosto voivat tehdä paljon juuri 

syöpätautitietouden parantamisen suhteen, sillä organisaatioilla on paino-

arvoa ja laajoja yhteyksiä. Pohjoismaiden tulee toimia edelläkävijänä täs-
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sä työssä ja tehdä yhteistyötä tavoitteena parantaa tietoutta syöpäsaira-

uksista ja niiden ehkäisemisen mahdollisuuksista. 

Pohjoismaiden syöpäunioni tukee tavoitteidensa saavuttamiseksi tieteelli-

siä ja strategisia syöpätutkimushankkeita miljoonalla eurolla vuosittain. 

Unioni on myöntänyt tutkimusapurahoja vuodesta 1989 lähtien, ja sen tu-

kemista projekteista voidaan mainita: 

 

 Nordcan-syöpätietojärjestelmä, joka sisältää tietoa Pohjoismaissa 

esiintyvän 41 yleisemmän syöpämuodon ilmaantuvuudesta (uusi-

en tapausten määrä), kuolleisuudesta, vallitsevuudesta (syöpä-

diagnoosin saaneiden henkilöiden määrä) ja elossaololuvuista. 

Verkkotietokannassa voi tarkastella tilastoja ja laatia kaavioita ja 

taulukoita. Ilmaantuvuuden, kuolleisuuden ja vallitsevuuden tilas-

tot on jaettu maittain ja maiden sisällä enintään kuuteen aluee-

seen. 

 

 Yhteispohjoismainen ihosyöpäkampanja, jonka tavoitteena on 

käynnistää aloitteita, jotka voivat vaikuttaa ja muuttaa jokaisen 

Pohjoismaan asukkaan käytöstä ja toteuttaa rakenteellisia muu-

toksia, joiden avulla voidaan taata auringolta suojaavat puitteet 

pohjoismaalaisten suosimissa matkakohteissa ja siten ehkäistä 

ihosyöpää. 

 

Vaikka Pohjoismaiden syöpäunionilla on varoja tukea tieteellisiä ja strate-

gisia syöpätauteihin liittyviä tutkimushankkeita, syöpätutkimushankkeisiin 

tarvitaan jatkuvasti enemmän varoja. Pohjoismaiden ministerineuvoston 

tulee sen vuoksi harkita, voisiko se varata osan tutkimusmäärärahoistaan 

syöpätutkimukseen liittyviin hankkeisiin.  

 

Syövän ehkäisyllä tulee olla keskeinen asema yksittäisten Pohjoismaiden 

hallitusten päätöksissä sekä Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden 

ministerineuvoston strategioissa ja Pohjoismaiden välisessä yhteistyössä. 

On tarpeen selvittää ja vertailla syöpää ehkäiseviä muun muassa tupak-

kaan ja alkoholiin liittyviä aloitteita tavoitteena saada aikaan poliittisia 

aloitteita. Tässä yhteydessä on tärkeää tehdä tiiviimpää yhteistyötä Poh-

joismaiden syöpäunionin kanssa, jolla paljon alan tietoa ja voimavaroja.  

 

Ehdotuksen tekijät viittaavat tässä yhteydessä alla oleviin linkkeihin, joi-

den kautta saa tietoa Pohjoismaiden syöpäunionista sekä yksittäisten Poh-

joismaiden syöpäjärjestöistä. 

 

Edellä esitetyn perusteella Färsaarten valtuuskunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se keskittyy pitkän aikavälin näkökulmiin ja auttaa osaltaan 

ratkaisemaan syöpään liittyviä ongelmia Pohjoismaissa. 

 

että se analysoi syövän ehkäisyyn liittyviä yhteispohjoismaisia on-

gelmia liittyen seulontapolitiikkaan sekä tupakka- ja alkoholialan 

ehkäisytoimiin. 

 

että se laatii analyyseja kuvatakseen yhteiskunnalle koituvia syö-

pään liittyviä nykyisiä ja tulevia kustannuksia. 

 

Edellä esitetyn perusteella Färsaarten valtuuskunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne tukevat Pohjoismaiden syöpäunionin käynnistämiä aloittei-

ta, joilla pyritään ratkaisemaan yhteispohjoismaisia ongelmia. 

   

että ne tekevät yhteistyötä Pohjoismaiden syöpäunionin kanssa.  



 

 

 

 

 sivu 3 / 3 

Pohjoismaiden neuvosto 

A 1582/välfärd 

Tekijä(t): 

Høgni Hoydal (T) 

Helgi Abrahamsen (sb) 

Käsittelijä: 

Hyvinvointivaliokunta 

Dnro 12-00326-1 

 

 

Pohjoismaiden neuvosto 

A 1582/välfärd 

Tekijä(t): 

Høgni Hoydal (T) 

Helgi Abrahamsen (sb) 

Käsittelijä: 

Hyvinvointivaliokunta 

Dnro 12-00326-1 

 

 

 

 

että ne parantavat hoitojen laatua ja tehokkuutta vertaamalla Poh-

joismaiden hoitoja ja hoitojen vaikutuksia kuvailemalla yhtäläi-

syyksiä ja eroja sekä syitä niihin. 

 

että ne optimoivat syöpätietokantojen (muun muassa syöpärekis-

terien ja kliinisten tietokantojen) käyttöä tutkimustarkoituksiin 

esimerkiksi yhteispohjoismaisten rekisteröintinormien avulla ver-

tailumahdollisuuksien tehostamiseksi. 

 

 

 
 

 

Tórshavnissa 23. marraskuuta 2012 

Høgni Hoydal (T) Helgi Abrahamsen (sb) 

 

 

 

 

 

Tietoa Pohjoismaiden syöpäunionista ja maiden omista syö-

päyhdistyksistä: 

 

Pohjoismaiden syöpäyhdistys: 

http://www.ncu.nu 

 

Nordcan-projekti:  

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

 

Färsaarten syöpäjärjestö: 

http://www.krabbamein.fo/ 

 

Tanskan syöpäjärjestö: 

http://www.cancer.dk/ 

 

Ruotsin syöpäjärjestö: 

http://www.cancerfonden.se/ 

 

Norjan syöpäjärjestö: 

https://kreftforeningen.no/ 

 

Suomen syöpäjärjestö: 

http://www.cancer.fi/ 

 

Islannin syöpäjärjestö: 

http://www.krabb.is/ 
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