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ÞINGMANNATILLAGA 

 

 

Þingmannatillaga 

um langtímaáherslur í krabbameinsmálum á 

Norðurlöndum og samstarf um aðgerðir að 

frumkvæði Samtaka norrænna krabbameins-
félaga (NCU)  

Mikill fjöldi Norðurlandabúa greinist með krabbamein á ári hverju. Á tíma-

bilinu 2005–2009 greindust um 68 þúsund karlar og um 62 þúsund konur 

á Norðurlöndum með krabbamein. Þar af létust um 30 þúsund karlar og 

um 28 þúsund konur af meininu. Krabbamein hefur áhrif á öll heimili á 

Norðurlöndum, ekki einungis þá sem greinast með krabbamein heldur 

einnig fjölskyldur þeirra, vini, félaga og aðra aðstandendur. Því er enginn 

vafi á því að baráttan gegn krabbameinssjúkdómum er afar mikilvæg á 

Norðurlöndum. 

 

Vísindamenn, sérfræðingar og stjórnmálamenn leggja mikla áherslu á 

krabbameinsrannsóknir, forvarnir og meðferð krabbameina og miklum 

fjármunum er varið í það starf í öllum löndunum. Öllum aðilum yrði akkur 

í því að Norðurlandaþjóðirnar tækju upp nánara samstarf á þessu sviði. 

 

Krabbameinsfélögin á Norðurlöndum hafa löngum átt með sér náið 

samstarf. Samtök norrænna krabbameinsfélaga (NCU) voru stofnuð á 

árinu 1949. NCU eru samtök krabbameinsfélaganna í Danmörku, Finn-

landi, Færeyjum, Íslandi, Noregi og Svíþjóð. Færeyingar gegna um þessar 

mundir formennsku í Samtökum norrænna krabbameinsfélaga. 

 

Markmið samtakanna er:  

 að auka skilning á krabbameinssjúkdómum og þekkingu á krabba-

meini;  

 að finna áhrifaríkar aðferðir til að koma í veg fyrir krabbamein;  

 að ná fram betri árangri við meðferð krabbameina og endur-

hæfingu;  

 að efla meðferð og endurhæfingu krabbameinssjúklinga á Norður-

löndum. 
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Norðurlandaráð og ráðherranefndin hafa víðtækt tengslanet og gætu því 

áorkað miklu varðandi það markmið að auka skilning á krabbameins-

sjúkdómum og þekkingu á krabbameini. Norðurlandaþjóðirnar ættu að 

hafa forustuna um að starfa saman að því að miðla þekkingu á krabba-

meinssjúkdómum og hvernig megi koma í veg fyrir þá. 

Samtök norrænna krabbameinsfélaga veita í samræmi við meginmarkmið 

sitt 1 milljón evra í vísindalegar og stefnumarkandi krabbameins-

rannsóknir á ári hverju. NCU hefur veitt rannsóknarstyrki allt frá árinu 

1989. Meðal verkefna sem NCU hefur styrkt eru: 

 

 NORDCAN, gagnagrunnur sem birtir tölfræðilegar upplýsingar um 

nýgengi (fjölda nýgreindra tilvika), dánartíðni, algengi (fjölda 

einstaklinga sem eru á lífi eftir greiningu meinsins) og lifun fyrir 

helstu tegundir krabbameins á Norðurlöndunum en þær eru 41 

talsins. Vefforritið veitir aðgang að heildargögnum sem nýta má til 

töflugerðar og myndrænnar framsetningar. Þar eru einnig gögn 

um nýgengi, dánartíðni og algengi í allt að sex landshlutum í 

hverju landi. 

 

 Sólarvarnaverkefnið. Verkefnið er norrænt en markmið þess er að 

hefja aðgerðir til að hafa áhrif á og breyta hegðun einstaklinga á 

Norðurlöndum og koma á skipulagsbreytingum sem fela í sér 

auknar sólarvarnir á vinsælum áfangastöðum norrænna 

ferðamanna og koma þannig í veg fyrir húðkrabbamein. 

Þrátt fyrir að Samtök norrænna krabbameinsfélag ráði yfir fjármunum til 

að styrkja vísindalegar og stefnumarkandi krabbameinsrannsóknir er sífellt 

þörf á meiri fjárveitingum til krabbameinsrannsókna. Norræna ráðherra-

nefndin ætti því að íhuga að ráðstafa hluta af fjárveitingum sínum á 

rannsóknasviði til krabbameinsrannsókna.  

 

Forvarnir gegn krabbameini ættu að vega þungt þegar norrænu ríkis-

stjórnirnar taka ákvarðanir, við áætlanagerð Norðurlandaráðs og Norrænu 

ráðherranefndarinnar og í norrænu samstarfi landanna. Þarft er að gera 

úttektir og bera saman forvarnaraðgerðir landanna, meðal annars gegn 

tóbaks- og áfengisneyslu áður en gripið verður til pólitískra aðgerða. 

Mikilvægt er að dýpka samstarf við Samtök norrænna krabbameinsfélaga 

enda búa þau yfir nýjustu þekkingu og kröftum á þessu sviði.  

 

Flutningsmenn tillögu þessarar vilja í því sambandi benda á krækjur neðar 

í þessu skjali sem vísa á nánari upplýsingar um Samtök norrænna 

krabbameinsfélaga og krabbameinsfélögin í löndunum. 

 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur sendinefnd Færeyja til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að beina athyglinni að langtímasjónarmiðum og stuðla að lausn á 

málefnum tengdum krabbameini á Norðurlöndum; 

 

að kanna mikilvæg mál sem eru efst á baugi á öllum Norður-

löndunum á sviði forvarna: stefnu varðandi skimanir og forvarnir 

gegn tóbaks- og áfengisneyslu; 

 

að greina vandann og gera grein fyrir útgjöldum sem leggjast á 

samfélagið vegna krabbameins í dag og til framtíðar. 

 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur sendinefnd Færeyja til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna um 
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að styðja aðgerðir sem Samtök norrænna krabbameinsfélaga taka 

frumkvæði að og öllum Norðurlandaþjóðunum er hagur í því að 

verkefnið sé leyst; 

 

að eiga samstarf við Samtök norrænna krabbameinsfélaga;  

 

að auka gæði og skilvirkni meðferðar í löndunum, meðal annars 

með því að bera saman það sem er líkt og ólíkt með löndunum og 

greina ástæður þessa; 

 

að hámarka notkun á norrænum krabbameinsgagnagrunnum við 

rannsóknir: krabbameinsskrám, klínískum gagnagrunnum o.fl., 

meðal annars með því að styðjast við samnorræna skráningar-

staðla sem auðvelda samanburð á milli landa og gera hann 

skilvirkari. 

 

 

 

Þórshöfn í Færeyjum, 23. nóvember 2012 

Høgni Hoydal (T) Helgi Abrahamsen (sb) 

 

 

 

 

 
Krækjur á nánari upplýsingar um Samtök norrænna krabba-
meinsfélaga og krabbameinsfélögin í löndunum: 
 
Vefur Samtaka norrænna krabbameinsfélaga: 
http://www.ncu.nu 
 
Vefur NORDCAN:  
http://www-dep.iarc.fr/nordcan.htm 
 
Krabbameinsfelag, Færeyjum: 
http://www.krabbamein.fo/ 
 
Kræftens Bekæmpelse, Danmörku: 
http://www.cancer.dk/ 
 
Cancerfonden, Svíþjóð: 
http://www.cancerfonden.se/ 
 
Kreftforeningen, Noregi: 
https://kreftforeningen.no/ 
 
Cancerföreningen, Finnlandi: 
http://www.cancer.fi/ 
 
Krabbameinsfélagið, Íslandi: 
http://www.krabb.is/ 
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