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BETÆNKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDATION 

 

 

Langsigtede perspektiver på kræftområdet  

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 regeringer 

Strategin för nordiskt samarbete på social- och hälso-området har fyra fo-
kusområden. Ett av områden har som rubrik ”Höja kvalitet och säkerhet 
inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst”. Nordiska ministerrådet här 
prioriterar bl.a. följande samarbetsteman under detta fokusområde: 
 

- Kliniska multicenterstudier 
- Högt specialiserad behandling inom hälso- och sjukvård 

 
Kräftsjukdomar ingår som en del av både kliniska multicenterstudier och 
högspecialiserade behandlingar, men Nordiska ministerrådet har inte prio-
riterar dessa diagnoser och deras behandling som ett separat samarbets-
område. 
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De nordiska social- och hälsoministrarna i Nordiska ministerrådet beslu-
tade ett mandat (8 augusti 2013) för en oberoende rapport om hur det 
nordiska hälsosamarbetet kan utvecklas och stärkas under de närmaste 
fem till tio åren. Uppdraget gavs till Bo Könberg, tidigare svensk minister, 
riksdagsledamot och landshövding och är en del av programmet Hållbar 
nordisk välfärd. Rapporten förväntas ha en koncis form med ett antal kon-
kreta förslag - i Stoltenberg rapportens anda från 2009.  Bo Könberg har 
diskuterat olika idéer med de nordiska ministrarna under hösten 2013 och 
våren 2014. Därutöver har han haft informella samtal med bl.a. parla-
mentariker, myndigheter, institutioner och organisationer. 
 
Könbergs rapport om ett förstärkt hälsosamarbete i Norden kommer att 
presenteras på ministermötet i Reykjavik den 11-12 juni i år. Den kan 
komma att innehålla förslag som berör teman, som tas upp i rekommen-
dationen. Därför anser Nordiska ministerrådet att det finns skäl att in-
vänta rapporten. 
 
Mot den bakgrunden föreslår ministerrådet att rapporten sänds till Nor-
diska rådet, med ministrarnas eventuella uttalanden och beslut från minis-
termötet.  
 
Först därefter anser ministerrådet att rekommendationen kan avskrivas. 

3. Udvalgets betænkning 

Velferdsutvalget er kjent med at kreftsykdommer inngår i den nordiske 
strategien på sosial- og helseområdet under fokusområdene ”kliniske mul-
tisenterstudier” og ”høyspesialisert behandling innen spesialisthelsetjenes-
ten”. Velferdsutvalget viser til Bo Könberg-rapporten, som løfter frem 
kreftområdet som et som prioritert område hvor det nordiske helsesamar-
beidet kan utvikles betydelig og styrkes de nærmeste fem til ti år. 
 
Velferdsutvalget refererer til Rek. 11/2013: Nordic Cancer Union og forsk-
ningsmessig bruk av de nordiske kreftdatabaser. 
 
På bakgrunn av ovenstående foreslår Velfærdsudvalget 

at Nordisk råd tar meddelelsen til etterretning og anser Rek. 
10/2013/velferd som ferdigbehandlet for rådets del. 
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