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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Hyvinvointivaliokunnan mietintö koskien 

 

jäsenehdotusta 
keskittymisestä syöpään liittyviin pitkän 
aikavälin näkökulmiin Pohjoismaissa sekä 
Pohjoismaiden syöpäunionin käynnistämien 
aloitteiden parissa tehtävästä yhteistyöstä 

1. Valiokunnan ehdotus 

Hyvinvointivaliokunta 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 
ongelmia liittyen seulontapolitiikkaan sekä tupakka- ja alkoholialan 
ehkäisytoimiin. 

 
että se laatii analyyseja kuvatakseen yhteiskunnalle koituvia 
syöpään liittyviä nykyisiä ja tulevia kustannuksia. 

 
Hyvinvointivaliokunta ehdottaa lisäksi, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne tukevat Pohjoismaiden syöpäunionin käynnistämiä 
aloitteita, joilla pyritään ratkaisemaan yhteispohjoismaisia 
ongelmia. 
 
että ne tekevät yhteistyötä Pohjoismaiden syöpäunionin kanssa. 
 
että ne parantavat hoitojen laatua ja tehokkuutta vertaamalla 
Pohjoismaiden hoitoja ja hoitojen vaikutuksia kuvailemalla 
yhtäläisyyksiä ja eroja sekä syitä niihin. 
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että ne optimoivat syöpätietokantojen (muun muassa 
syöpärekisterien ja kliinisten tietokantojen) käyttöä 
tutkimustarkoituksiin esimerkiksi yhteispohjoismaisten 
rekisteröintinormien avulla vertailumahdollisuuksien 
tehostamiseksi. 

2. Taustaa 

Valiokunta keskusteli Reykjavikin kokouksessaan 29. tammikuuta 2013 
jäsenehdotuksesta, joka koskee keskittymistä syöpään liittyviin pitkän 
aikavälin näkökulmiin Pohjoismaissa sekä Pohjoismaiden syöpäunionin 
käynnistämien aloitteiden parissa tehtävää yhteistyötä (A 1582/välfärd). 
  
Valiokunta päätti, että jäsenehdotus lähetetään lausuntokierrokselle 
syöpäalan toimijoille Pohjoismaissa, Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja 
Grönlannissa. 

3. Lausunnot 

Velferdsutvalget har sendt medlemsforslaget om fokus på langsiktige 
perspektiver på samarbeid innenfor kreftområdet og samarbeid om 
initiativer som igangsettes av Nordisk Cancer Union på høring. 
 
Følgende har gitt høringssvar til Nordisk råd: 

 Ministeriet for sundhed og forebyggelse, ved minister Astrid Krag 
 Departementet for Sundhed og Infrastruktur, Grønlands Selvstyre 
 Sundhedsminister Karsten Hansen, Færøyene 
 Sundhedsstyrelsen, Island 
 Sveriges kommuner och landsting, avdeling vård och omsorg, 

Sverige 
 SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Sverige  
 Socialstyrelsen, Sverige 
 Social- och hälsovårdsministeriet, Finland 
 Cancerföreningen, Finland 
 Social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social- och 

hälsovårdstjänster, Finland 
 Helse- og omsorgsdepartementet, Norge  
 Nordens Cancer Union 

 
Her følger et resymé av høringssvarene:  
Ministeriet for sundhed og forebyggelse, ved minister Astrid Krag viser til 
at det er klar målsetting for Nordisk ministerråd å samarbeide på 
folkehelseområdet, og at samarbeidet skal foregå der det har størst mulig 
nordisk nytte, og at utvalgte oppgaver analyseres og/eller løses på 
nordisk plan for å øke nordisk kompetanse og konkurransekraft. I lys av 
begrensede ressurser til rådighet, er det foretatt en bevisst prioritering av 
hvilke områder Nordisk ministerråd skal fokusere på i folkehelseområdet. I 
forhold til medlemsforslaget vedrørende samarbeid på kreftområdet i regi 
av Nordisk ministerråd, finner minister Krag at det i høy grad er dekket av 
strategien for sosial- og helseområdet i Nordisk ministerråd, og de mange 
konkrete initiativer som allerede er igangsatt på området. Spesifikt peker 
hun på to samarbeidsprosjekter under programmet Holdbar Nordisk 
Velferd, i form av et samarbeid om høyspesialisert behandling og om 
kliniske multisenter-studier. Disse samarbeidsinitiativer må forventes 
blant annet å fokusere på kreftområdet.  
 
Videre finner hun det relevant å nevne den nordiske 
tjenestemannsgruppen på alkoholområdet, som møtes regelmessig og 
utveksler erfaringer om forebyggingsinitiativer på alkoholområdet. Med 
hensyn til medlemsforslagets anbefalinger til de nordiske landenes 
regjeringer, finner hun naturligvis samarbeid mellom de nordiske 
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pasientorganisasjoner på kreftområdet for positivt. Det er et konstruktivt 
samarbeid mellom hennes ministerium og Kræftens Bekæmpelse, som er 
medlem av den omtalte Nordisk Cancer Union. Det er hennes forventning 
at Kræftens Bekæmpelse løpende inndrar erfaringer fra samarbeidet med 
de andre nordiske pasientorganisasjoner i vår dialog. 
 
Til slutt peker hun på at nordisk samarbeid allerede finner sted i mange 
sammenhenger på det kliniske nivået og i forbindelse med konkrete 
forskningsprosjekter på kreftområdet.  
 
Departementet for Sundhed og Infrastruktur, Grønlands Selvstyre peker i 
sitt høringssvar på at de er helt enige i at forebygging av kreft er særdeles 
viktig, men at det samtidig er sammenfall mellom de forebyggingstiltak 
som kan forventes å ha effekt på kreftsykdommer, med initiativer som har 
effekt på livsstilsrelaterte sykdommer generelt. Derfor mener de at det er 
viktig at forebyggingsinitiativer på kreftområdet skjer i samarbeid med de 
nasjonale og nordiske initiativer for å bedre folkehelsen generelt og at 
initiativene ikke isoleres helt ut fra en kreftsynsvinkel.  
 
De oppfatter at den største gevinst innenfor det nordiske samarbeidet vil 
være på de områder hvor den nordiske velferdsmodellen og det tankesett 
som ligger bak denne, har betydning for innsatsen. Det gjelder derfor i 
mindre grad selve utredningen og behandlingen av kreft, men spesielt på 
områder som sosial støtte, rehabilitering og palliasjon, som i Norden er 
offentlig finansiert områder, og som nettopp er karakteristiske for den 
nordiske velferdsmodellen.  
 
Utover dette mener de at det bør sikres et fokus på sosial ulikhet både i 
utviklingen, behandlingen og overlevelsen av kreft, som finnes og som det 
ser ut øker i Norden, på tross av formålet med vår velferdsmodell om å 
yte service til alle borgere ut fra dere behov.  
 
Departementet for Sundheds og Infrastruktur’s holdning er, at det ikke er 
selve Nordisk Cancer Union som skal motta støtte, men initiativer både 
under og utenfor denne unionen.  
 
Sundhedsminister Karsten Hansen, Færøyene, slutter seg til forslaget om 
nordisk samarbeid innenfor kreftområdet. 
 
Sundhedsstyrelsen, Island mener at det er viktig å forbedre forståelsen og 
viten om kreftformer, og tilslutter seg forslaget om at Nordisk ministerråd 
avsetter en del av sine forskningsmidler til ytterligere prosjekter innen 
kreftforskning. Sundhedsstyrelsen anser at økede midler til kreftforskning 
vil føre til viten som kan styrke forebyggelse, diagnose og behandling. 
Derutover vil service til kreftpasienter og deres pårørende bli forbedret. 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL), avdeling vård och omsorg, 
Sverige foreslår at Nordisk råd skal rekommandere Nordisk ministerråd å 
sette fokus på langsiktig perspektiv og bidra til å løse problemer innen 
kreftområdet. Delegasjonen foreslår også at Nordisk råd rekommanderer 
de nordiske landene å støtte initiativ fra Nordisk Cancer Union. For øvrig 
synes SKL at et samarbeid for å forbedre kreftbehandlingen i Norden bør 
ta utgangspunkt i å utvikle samarbeid omkring regjeringenes allerede 
eksisterende kreftstrategi/kreftplaner. 
 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Sverige uttaler at de 
er avhengig av god forskning med evidens av høy kvalitet innen det 
medisinske området. De støtter derfor medlemsforslaget. 
 
Socialstyrelsen, Sverige ser positivt på forslagene i medlemsforslaget og 
anser at forslaget om langsiktige perspektiver på kreftområdet i Norden, 
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og initiativ som igangsettes av den Nordiske Cancer Unionen er viktig. 
Socialstyrelsen mener samtidig at det er vanskelig å ta stilling til alle 
forslagene som fremmes, fordi de er utformet på overgripende nivå. 
Socialstyrelsen uttaler at de kommer til å følge med i det fortsatte 
arbeidet på dette området. 
 
Social- och hälsovårdsministeriet, Finland støtter medlemsforslaget som 
Færøyenes delegasjon har fremmet. De mener at tyngdepunktet bør ligge 
ved strategisk viktige samnordiske initiativer. Derutover bør finansiering 
av kreftforskning som kanaliseres gjennom NCU rettes mot nordisk 
sammenliknende kreftforskning, som kompletterer forskningsarbeidet på 
nasjonalt nivå. 
 
Social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social- och 
hälsovårdstjänster, Finland støtter forslaget om å videreutvikle det 
nordiske samarbeidet når det gjelder kreftens risikofaktorer, forebygging, 
screening, kreftomsorg og rehabilitering. Derfor ansees det færøyske 
forslaget til Nordisk ministerråd som viktig for å konsentrere seg om 
langsiktige perspektiver innen kreftområdet i samarbeidet i Norden, og 
med initiativer som Nordisk Cancer Union har arbeidet fram. I Finland 
pågår en utredning om å etablere et nasjonalt kreftsentrum. Hvis det 
etableres, vil det forsterke den samnordiske informasjonen og forskning 
på kreft gjennom å danne nettverk med de andre nasjonale kreftsentra i 
Norden. 
 
Cancerföreningen, Finland og Finlands Cancerregister støtter på det 
varmeste det færøyske medlemsforslaget, som går på at Nordisk råd skal 
arbeide langsiktig for å motarbeide kreftrelaterte helse- og 
samfunnsproblemer, og at Rådet i dette arbeidet skal bedrive samarbeid 
med Nordisk Cancer Union (NCU). Cancerforeningen peker på at NCU er et 
samarbeidsorgan for nasjonale kreftforeninger og -stiftelser. Til deres 
viktige oppgaver hører det å støtte samnordiske kreftforskingsprosjekter, 
samt å planlegge og evaluere samarbeidet i kampen mot kreft. Likhetene i 
landenes samfunnsstrukturer og innen sosial- og helseomsorgen er til stor 
nytte for dette samarbeidet. Kreftforeningene i alle nordiske land 
samarbeider intensivt med myndighetene.  
 
Helse- omsorgsdepartementet, Norge kan støtte ideen om å samordne 
registreringen i de ulike kreftregistrene for å øke 
sammenlikningsgrunnlaget mellom de nordiske landene, men vil ikke 
forplikte seg gjennom dette til å legge føringer på registrene som får 
økonomiske konsekvenser uten at det er ordentlig utredet og vurdert opp 
mot andre prioriterte oppgaver på registerfeltet. 

På nordisk nivå er det etablert et samarbeid om kliniske studier, gjennom 
Nordisk ministerråd - Norforsk, kalt Nordic Trial Alliance (NTA). Dette 
forslaget om samarbeid på kreftområdet/forskning bør ses i sammenheng 
med allerede etablerte infrastrukturer (som NTA). 

Det er positivt at det legges opp til et samarbeid om felles utfordringer på 
kreftområdet med de nordiske kreftforeningene gjennom Nordisk Cancer 
Union. 

Nordens Cancer Union (NCU). Kreftforeningene i Danmark, Sverige, 
Finland, Norge, Island og Færøerne har besluttet å skrive et høringssvar i 
fellesskap. NCU mener at medlemsforslaget er meget god, fremtidsrettet 
og et håndgripelig forslag, som klart beskriver de initiativer som skal til 
foret godt framtidig samarbeid med NCU. 
 
NCU mener at det haster med å få igangsatt initiativer som har som 
formål å løse de store utfordringer vi står overfor på kreftområdet. Hvis vi 
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står sammen om disse utfordringene, både med de nordiske landenes 
regjeringer og med Nordisk ministerråd, har vi større muligheter til å nå 
målet vårt. 
 
NCU kommer med flere konkrete oppfordringer til tiltak både overfor 
Nordisk råd, Nordisk ministerråd og de nordiske landenes regjeringer som 
er å lese i sin helhet i høringssvaret deres. NCU ser meget positivt på 
beslutningsforslagene og håper at forslagene blir vedtatt av Nordisk råd.  
De legger til at de mener at det er like viktig å ta med at Nordisk 
ministerråd skal samarbeide med Nordisk Cancer Union, som forslaget 
som allerede er fremmet om at de nordiske landenes regjeringer skal 
samarbeide med Nordisk Cancer Union. 

4. Valiokunnan näkemykset 

Hyvinvointivaliokunta huomauttaa, että jäsenehdotuksen mukaan syöpä 
koskettaa suurta määrää Pohjoismaiden asukkaita joka vuosi ja että asia 
ei kosketa vain syöpään sairastuneita, vaan myös heidän perheitään, 
ystäviään ja työtovereitaan. Hyvinvointivaliokunta on sen vuoksi 
ehdotuksen laatijoiden kanssa samaa mieltä siitä, että on selvää, että 
syöpäsairauksien ehkäisy on Pohjoismaille erittäin tärkeä kysymys. Tämän 
alueen yhteistyöstä Pohjoismaiden välillä saataisiin todennäköisesti paljon 
pohjoismaista hyötyä. Hyvinvointivaliokunta tietää, että Pohjoismaiden 
syöpäjärjestöt ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä Pohjoismaiden 
syöpäunionin puitteissa. Hyvinvointivaliokunta panee merkille, että 
ehdotus on kaksiosainen ja että osa suosituksista on Pohjoismaiden 
ministerineuvostolle ja osa Pohjoismaiden hallituksille. 
 
Hyvinvointivaliokunnan mielestä useat ehdotukset edellyttävät mittavaa 
alan ammattitietoutta esimerkiksi seulontaa koskevista kysymyksistä, 
joihin liittyy monimutkaisia arvioita kustannustehokkuuden ja syövän 
ehkäisyn suhteesta, ja samalla on tärkeää ehkäistä virheellisten 
positiivisten testien aiheuttamaa kärsimystä. Hyvinvointivaliokunta viittaa 
jäsenehdotuksestaan tehtyyn suositukseen 36/2012: Pohjoismainen 
alkoholi- ja tupakkapolitiikka kansanterveysnäkökulmasta, joka sisältää 
kattavia ehdotuksia ehkäisyaloitteista liittyen tupakkaan ja alkoholiin, 
jotka sisältävät syöpää aiheuttavia aineita. Osa ehdotuksista toisi suoraa 
pohjoismaista hyötyä, esimerkiksi ehdotus hoidon laadun ja tehokkuuden 
parantamiseksi tehtävästä yhteistyöstä Pohjoismaissa sekä 
pohjoismaisten syöpätietokantojen käytön optimoinnista 
tutkimustarkoituksiin. 
 
Hyvinvointivaliokunta ilmaisee tukensa jäsenehdotukselle arvottamatta 
ehdotuksia keskenään ja jättää Pohjoismaiden ministerineuvoston 
tehtäväksi ehdottaa, miten tämä jäsenehdotus voidaan toteuttaa ja 
sisällyttää pohjoismaiseen yhteistyöhön tarkoituksena saavuttaa 
jäsenehdotuksessa kuvaillut aikomukset lisätä Pohjoismaiden panostusta 
syöpää ehkäisevään työhön ja samalla luoda pohjoismaista lisäarvoa. 

5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella hyvinvointivaliokunta 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 
ongelmia liittyen seulontapolitiikkaan sekä tupakka- ja alkoholialan 
ehkäisytoimiin. 
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että se laatii analyyseja kuvatakseen yhteiskunnalle koituvia 
syöpään liittyviä nykyisiä ja tulevia kustannuksia. 

 
Hyvinvointivaliokunta ehdottaa lisäksi, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne tukevat Pohjoismaiden syöpäunionin käynnistämiä 
aloitteita, joilla pyritään ratkaisemaan yhteispohjoismaisia 
ongelmia. 
 
että ne tekevät yhteistyötä Pohjoismaiden syöpäunionin kanssa.  
 
että ne parantavat hoitojen laatua ja tehokkuutta vertaamalla 
Pohjoismaiden hoitoja ja hoitojen vaikutuksia kuvailemalla 
yhtäläisyyksiä ja eroja sekä syitä niihin. 

 
että ne optimoivat syöpätietokantojen (muun muassa 
syöpärekisterien ja kliinisten tietokantojen) käyttöä 
tutkimustarkoituksiin esimerkiksi yhteispohjoismaisten 
rekisteröintinormien avulla vertailumahdollisuuksien 
tehostamiseksi. 
 
 

 
Göteborgissa 24. kesäkuuta 2013 

Anders Karlsson (S) 
Bárður Nielsen (sb) 
Christer Adelsbo (S), puheenjohtaja 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 
Johanna María Sigmundsdóttir (F) 
 

Penilla Gunther (kd) 
Svein Harberg (H) 
Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.) 
Vigdis Giltun (FrP) 
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LIITE: 
JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus keskittymisestä syöpään 
liittyviin pitkän aikavälin näkökulmiin 
Pohjoismaissa sekä Pohjoismaiden 
syöpäunionin käynnistämien aloitteiden 
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 
koskettaa jokaista kotia Pohjoismaissa, ei vain sairastuneita vaan myös 
esimerkiksi heidän perheitään, ystäviään, työtovereitaan ja kaikkia 
sairastuneen läheisiä. Sen vuoksi on selvää, että syöpäsairauksien ehkäisy 
on Pohjoismaissa 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 
yhteistyötä. Pohjoismaiden syöpäunioni Nordic Cancer Union (NCU) 
perustettiin vuonna 1949. NCU on Färsaarten, Islannin, Norjan, Ruotsin, 
Suomen ja Tanskan syöpäyhdistysten yhteenliittymä. Tällä hetkellä sen 
puheenjohtajana 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 

Pohjoismaissa. 
 

Pohjoismaiden neuvosto ja ministerineuvosto voivat tehdä paljon juuri 
syöpätautitietouden parantamisen suhteen, sillä organisaatioilla on 
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painoarvoa ja laajoja yhteyksiä. Pohjoismaiden tulee toimia edelläkävijänä 
tässä työssä ja tehdä yhteistyötä tavoitteena parantaa tietoutta 
syöpäsairauksista ja niiden ehkäisemisen mahdollisuuksista. 
Pohjoismaiden syöpäunioni tukee tavoitteidensa saavuttamiseksi 
tieteellisiä ja strategisia syöpätutkimushankkeita miljoonalla eurolla 
vuosittain. Unioni on myöntänyt tutkimusapurahoja vuodesta 1989 
lähtien, ja sen tukemista projekteista voidaan mainita: 
 

 Nordcan-syöpätietojärjestelmä, joka sisältää tietoa Pohjoismaissa 
esiintyvän 41 yleisemmän syöpämuodon ilmaantuvuudesta 
(uusien tapausten määrä), kuolleisuudesta, vallitsevuudesta 
(syöpädiagnoosin saaneiden henkilöiden määrä) ja 
elossaololuvuista. Verkkotietokannassa voi tarkastella tilastoja ja 
laatia kaavioita ja taulukoita. Ilmaantuvuuden, kuolleisuuden ja 
vallitsevuuden tilastot on jaettu maittain ja maiden sisällä 
enintään kuuteen alueeseen. 
 

 Yhteispohjoismainen ihosyöpäkampanja, jonka tavoitteena on 
käynnistää aloitteita, jotka voivat vaikuttaa ja muuttaa jokaisen 
Pohjoismaan asukkaan käytöstä ja toteuttaa rakenteellisia 
muutoksia, joiden avulla voidaan taata auringolta suojaavat 
puitteet pohjoismaalaisten suosimissa matkakohteissa ja siten 
ehkäistä ihosyöpää. 

 
Vaikka Pohjoismaiden syöpäunionilla on varoja tukea tieteellisiä ja 
strategisia 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 
tupakkaan ja alkoholiin liittyviä aloitteita tavoitteena saada aikaan 
poliittisia aloitteita. Tässä yhteydessä on tärkeää tehdä tiiviimpää 
yhteistyötä Pohjoismaiden syöpäunionin kanssa, jolla paljon alan tietoa ja 
voimavaroja.  
 
Ehdotuksen tekijät viittaavat tässä yhteydessä alla oleviin linkkeihin, 
joiden kautta saa tietoa Pohjoismaiden syöpäunionista sekä yksittäisten 
Pohjoismaiden 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 
ongelmia liittyen seulontapolitiikkaan sekä tupakka- ja alkoholialan 
ehkäisytoimiin. 

 
että se laatii analyyseja kuvatakseen yhteiskunnalle koituvia 
syöpään liittyviä nykyisiä ja tulevia kustannuksia. 

 
Edellä esitetyn perusteella Färsaarten valtuuskunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 
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että ne tukevat Pohjoismaiden syöpäunionin käynnistämiä 
aloitteita, joilla pyritään ratkaisemaan yhteispohjoismaisia 
ongelmia. 
   
että ne tekevät yhteistyötä Pohjoismaiden syöpäunionin kanssa.  
 

 

että ne parantavat hoitojen laatua ja tehokkuutta vertaamalla 
Pohjoismaiden hoitoja ja hoitojen vaikutuksia kuvailemalla 
yhtäläisyyksiä ja eroja sekä syitä niihin. 
 
että ne optimoivat syöpätietokantojen (muun muassa 
syöpärekisterien ja kliinisten tietokantojen) käyttöä 
tutkimustarkoituksiin esimerkiksi yhteispohjoismaisten 
rekisteröintinormien avulla vertailumahdollisuuksien 
tehostamiseksi. 

 
 
 

 
 
Tórshavnissa 23. marraskuuta 2012 

Høgni Hoydal (T) Helgi Abrahamsen (sb) 
 
 
 
 
 

Tietoa Pohjoismaiden syöpäunionista ja maiden omista 
syöpäyhdistyksistä: 
 
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/ 

 
 


