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NOTAT 

Til 

 
Kopi 

 
Fra 

 
Emne 

Meddelande från de nordiska ländernas regeringar angående 
rekommendation 11/2013 om samarbete med Nordisk Cancer Union og 
forskningsmæssige brug af de nordiske kræftdatabaser. 
 

Rek. 11/2013 om Samarbejde med Nordisk Cancer Union og 
forskningsmæssige brug af de nordiske kræftdatabaser 
(A 1582/velfærd) 
 
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 sammenligne 
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 
kræftdatabaser: cancer-registre, kliniske databaser, m.fl. blandt 
andet gennem fællesnordiske registreringsnormer med henblik på 
effektivisering af sammenligningsmuligheder 

 

De nordiska regeringarna meddelar: 
 
1) Förslag och initiativ som kommer att igångsättas av Nordisk Cancer Union 
och presenteras av den nordiska unionen eller respektive lands delegater i 
Nordisk Cancer Union, kommer att utvärderas av ländernas regeringar 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 
sannolikhet att tas upp gemensamt på regeringsnivå och få stöd för 
utförande i Norden. 
 
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 ansvar för 
cancerregistren.   Rådgivning till cancerpatienter och deras anhöriga, samt till 
befolkningen i allmänhet har också varit mycket viktig del av föreningarnas 
verksamhet.   
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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, 
screeningmetoder, behandling och patienternas överlevnad.  Samarbetet har 
ofta lyfts fram som exempel på effektivt och pålitligt samarbete länder 
emellan.  Det formella nordiska samarbetet inom medicinsk statistik 
(NOMESKO) har också under lång tid varit involverat i att utveckla 
gemensamma 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 NordForsk. 
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. 
 


