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NEFNDARÁLIT UM ÞINGMANNATILLÖGU 

Nefndarálit velferðarnefndar um 

 

Þingmannatillögu 
um langtímaáherslur í krabbameinsmálum á 
Norðurlöndum og samstarf um aðgerðir að 
frumkvæði Samtaka norrænna 
krabbameinsfélaga (NCU) 

1. Tillaga nefndarinnar 

Velferðarnefnd leggur til að 

að Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu 
ráðherranefndarinnar um 

að beina athyglinni að 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. 

 
Velferðarnefnd leggur ennfremur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórna Norðurlandanna um 

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; 
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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. 

2. Aðdragandi 

Á fundi velferðarnefndar Norðurlandaráðs þann 29. janúar 2013 í Reykja-
vík á Íslandi var þingmannatillagan A 1582/velferd til umfjöllunar: Um 
langtímaáherslur í krabbameinsmálum á Norðurlöndum og samstarf um 
aðgerðir að frumkvæði Samtaka norrænna krabbameinsfélaga (NCU) 
  
Velferðarnefnd ákvað að senda þingmannatillöguna í umsagnarferli til 
hlutaðeigandi aðila á sviði krabbameinsmála á Norðurlöndum, þar á meðal 
Álandseyjum, Færeyjum og Grænlandi. 

3. Umsagnarferli 

Velferðarnefnd sendi þingmannatillögu um langtímaáherslur í samstarfi 
um krabbameinsmál og samstarf um aðgerðir að frumkvæði Samtaka 
norrænna krabbameinsfélaga (NCU) í umsagnarferli. 
 
Eftirfarandi sendu Norðurlandaráði svör: 

 Ministeriet for sundhed og forebyggelse, ved minister Astrid Krag 
(Ráðuneyti Astrid Krag, heilbrigðis- og forvarnaráðherra 
Danmerkur) 

 Departementet for Sundhed og Infrastruktur, Grønlands Selvstyre 
(Heilbrigðis- og innviðaráðuneyti heimastjórnar Grænlands) 

 Karsten Hansen, heilbrigðisráðherra Færeyja 
 Embætti landlæknis, Íslandi 
 Sveriges kommuner och landsting, avdelning vård och omsorg 

(Samband sænskra sveitarfélaga og amta, hjúkrunar- og 
umönnunardeild), Svíþjóð 

 SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering (Sænska mats-
ráðið um heilbrigðistækni), Svíþjóð  

 Socialstyrelsen (Heilbrigðis- og velferðarráðið), Svíþjóð 
 Social- och hälsovårdsministeriet (Félags- og heilbrigðisráðu-

neytið), Finnlandi 
 Cancerföreningen (Krabbameinsfélagið), Finnlandi 
 Social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social- och 

hälsovårdstjänster (Félags- og heilbrigðisráðuneytið, skrifstofa 
félags- og heilbrigðisþjónustu), Finnlandi 

 Helse- og omsorgsdepartementet (Heilbrigðis- og umönnunarráðu-
neytið), Noregi  

 Samtök norrænna krabbameinsfélaga (NCU) 
 

Hér á eftir fer útdráttur úr umsögnum:  
Heilbrigðis- og forvarnaráðuneyti Astrid Krag ráðherra, Danmörku vísar til 
þess að Norræna ráðherranefndin hefur skýrt markmið um samstarf á 
sviði lýðheilsu, að samstarfið fari fram þar sem helst er að vænta norræns 
notagildis og að tiltekin verkefni verði greind og/eða leyst á norrænum 
vettvangi með að fyrir augum að auka norræna hæfni og samkeppnis-
færni. Fé er af skornum skammti og því hefur Norræna ráðherranefndin 
valið að setja ákveðin svið lýðheilsumála í forgang. Ráðherrann telur að 
þingmannatillagan um samstarf um krabbameinsmál á vettvangi Norrænu 
ráðherranefndarinnar falli að mestu leyti undir stefnu Norrænu ráðherra-
nefndarinnar í félags- og heilbrigðismálum og ýmsum aðgerðum sem 
þegar hefur verið gripið til á því sviði. Hún bendir í því sambandi á tvö 
samstarfsverkefni áætlunarinnar Sjálfbær norræn velferð, annars vegar 
samstarf um mjög sérhæfðar meðferðir og hins vegar um klínískar fjöl-
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setrarannsóknir. Væntanlega verði meðal annars beint sjónum að krabba-
meinsmálum í þessum samstarfsverkefnum.  
 
Þá telur hún vert að nefna norrænan embættismannahóp sem fjallar um 
áfengismál sem fundar reglulega og ber saman reynslu af forvarnar-
aðgerðum í áfengismálum. Hvað varðar tilmæli þingmannatillögunnar til 
ríkisstjórna Norðurlandanna þá telur hún að sjálfsögðu jákvætt að samtök 
krabbameinssjúklinga á Norðurlöndum eigi samstarf. Ráðuneyti hennar á 
gagnlegt samstarf við Kræftens Bekæmpelse (danska krabbameinsfélagið) 
en það á aðild að Samtökum norrænna krabbameinsfélaga. Hún væntir 
þess að Kræftens Bekæmpelse nýti sér reynslu úr samstarfi við önnur 
félög krabbameinssjúklinga í samskiptum sínum við ráðuneytið. 
 
Að lokum bendir hún á að klínískt samstarf norrænu landanna fari fram á 
ýmsum sviðum og þá í tengslum við tiltekin verkefni í krabbameins-
rannsóknum.  
 
Heilbrigðis- og innviðaráðuneyti heimastjórnar Grænlands tekur í svari 
sínu heils hugar undir að forvarnir gegn krabbameini séu mikilvægar en 
bendir þó á að forvarnir gegn krabbameini eigi margt sameiginlegt með 
átaksverkefnum til að hafa áhrif á lífsstílssjúkdóma almennt. Því sé mikil-
vægt að forvarnir gegn krabbameini fari fram í samstarfi við norræn 
átaksverkefni og í löndunum til að efla lýðheilsu, og að ekki megi 
takmarka átaksverkefnin við krabbamein.  
 
Norrænt samstarf sé vænlegast til árangurs á sviðum þar sem norræna 
velferðarkerfið og hugmyndafræðin að baki þess skiptir máli fyrir fram-
kvæmdina. Því skipti rannsóknir og meðferð á krabbameini síður máli en 
félagslegur stuðningur, endurhæfing og líknarmeðferð sem eru fjár-
mögnuð af því opinbera á Norðurlöndum og því dæmigerð fyrir norræna 
velferðarkerfið.  
 
Þá sé ástæða til að beina sjónum að félagslegum ójöfnuði við myndun 
krabbameins en einnig meðferð og lifun, en hann virðist færast í aukana á 
Norðurlöndum þrátt fyrir markmið velferðarkerfisins sé að koma til móts 
við þarfir borgaranna.  
 
Að mati Heilbrigðis- og innviðaráðuneytisins eiga Samtök norrænna 
krabbameinsfélaga ekki að fá styrk heldur átaksverkefni hvort sem þau 
eru á vegum samtakanna eða annarra.  
 
Karsten Hansen heilbrigðisráðherra Færeyja styður tillögu um norrænt 
samstarf um krabbameinsmál. 
 
Embætti landlæknis á Íslandi telur mikilvægt að auka skilning og þekkingu á 
krabbameinum og tekur undir tillöguna um að Norræna ráðherranefndin 
noti hluta af fjárveitingum sínum til að styðja við frekari krabbameinsrann-
sóknir. Embætti landlæknis telur að með auknu fjármagni í krabbameins-
rannsóknir verði til þekking sem muni stuðla að öflugri forvörnum, 
greiningu og meðferð. Auk þess að bæta þjónustu við krabbameinssjúklinga 
og aðstandendur þeirra. 
 
Samband sænskra sveitarfélaga og amta, hjúkrunar- og umönnunardeild 
(SKL), Svíþjóð leggur til að Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu 
ráðherranefndarinnar um að hún leggi áherslu á langtímasjónarmið og taki 
þátt í að leysa vandamál á sviði krabbameina. Sendinefndin leggur einnig 
til að Norðurlandaráð beini tilmælum til norrænu landanna um að styðja 
átaksverkefni Samtaka norrænna krabbameinsfélaga. Að öðru leyti telur 
SKL að norrænt samstarf um bætta meðferð á krabbameini eigi að þróa í 
tengslum við stefnur og áætlanir ríkisstjórnanna sem liggja fyrir á sviði 
krabbameina. 
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Sænska matsráðið um heilbrigðistækni, Svíþjóð segir starf ráðsins velta á 
vönduðum og gagnreyndum heilbrigðisrannsóknum af háum gæðum. Því 
styður ráðið þingmannatillöguna. 
 
Heilbrigðis- og velferðarráðið í Svíþjóð lítur jákvæðum augum á 
hugmyndir þingmannatillögunnar og telur að tillagan um langtímasjónar-
mið í krabbameinsmálum á Norðurlöndum og aðgerðir að frumkvæði 
Samtaka norrænna krabbameinsfélaga séu mikilvæg. Heilbrigðis- og 
velferðarráðið telur þó erfitt að taka afstöðu til hvort styðja eigi allar 
tillögurnar því þær séu fremur almennar. Heilbrigðis- og velferðarráðið 
hyggst fylgjast með framvindu starfsins. 
 
Finnska félags- og heilbrigðisráðuneytið styður þingmannatillöguna sem 
sendinefnd Færeyja hefur mælt fyrir. Að mati ráðuneytisins ber að leggja 
áherslu á norrænar aðgerðir sem eru stefnumótandi. Þá skuli fjárveitingar 
til krabbameinsrannsókna sem Samtök norrænna krabbameinsfélaga taka 
við renna til norrænna samanburðarannsókna á krabbameini sem komi 
viðbótar við rannsóknir í löndunum. 
 
Félags- og heilbrigðisráðuneytið, skrifstofa félags- og heilbrigðisþjónustu, 
Finnlandi styður tillöguna um að þróa enn frekar norrænt samstarf um 
áhættuþætti krabbameina, forvarnir, skimun, umönnun krabbameins-
sjúklinga og endurhæfingu. Tilmæli Færeyinga til Norrænu ráðherra-
nefndarinnar séu því mikilvæg til þess að leggja áherslu á langtímasjónar-
mið í norrænu samstarfi um krabbameinsmál, og aðgerðir sem Samtök 
norrænna krabbameinsfélaga hafa lagt til. Í Finnlandi er nú unnið að 
úttekt á því hvort stofna eigi krabbameinsmiðstöð á landsvísu. Slík 
stofnun myndi efla norrænt samstarf um fræðslu og krabbameinsrann-
sóknir í tengslaneti við krabbameinsstöðvar á hinum Norðurlöndunum. 
 
Finnska krabbameinsfélagið og Finnska krabbameinsskráin taka heils 
hugar undir þingmannatillögu Færeyinga um að Norðurlandaráð leggi 
áherslu á langtímasjónarmið í baráttunni við heilbrigðis- og samfélags-
vanda af völdum krabbameina og að Norðurlandaráð eigi um það samstarf 
við Samtök norrænna krabbameinsfélaga (NCU). Krabbameinsfélagið 
bendir á að NCU sé samstarfsvettvangur krabbameinsfélaga og -stofnana 
landanna. Mikilvæg verkefni þeirra eru meðal annars að styrkja norræn 
verkefni um krabbameinsrannsóknir ásamt því að skipuleggja og meta 
samstarf um aðgerðir gegn krabbameini. Margt er líkt með samfélagsgerð 
og félags- og heilbrigðisþjónusta landanna og er það samstarfinu til fram-
dráttar. Krabbameinsfélögin á öllum Norðurlöndunum á þróttmikið 
samstarf við yfirvöld.  
 
Heilbrigðis- og umönnunarráðuneytið í Noregi styður hugmyndina um 
samræmingu á skráningarstöðlum fyrir krabbameinsskrár landanna sem 
myndi auðvelda samanburð á milli landanna en vill þó ekki skuldbinda sig 
til að gera kröfur til skránna sem hafa kostnað í för með sér, ef það hefur 
ekki verið skoðað vandlega í samanburði við önnur forgangsverkefni á 
sviði krabbameinsskráninga. 

Norrænt samstarf fer fram um klínískar rannsóknir á vettvangi Norrænu 
ráðherranefndarinnar - NordForsk undir yfirskriftinni Nordic Trial Alliance 
(NTA). Tillöguna um samstarf á sviði krabbameina/rannsókna ber því að 
skoða í ljósi innviða sem fyrir eru (sbr. NTA). 

Jákvætt er að boðið er til samstarfs við krabbameinsfélög landanna á vett-
vangi Samtaka norrænna krabbameinsfélaga um sameiginleg viðfangsefni 
á sviði krabbameina. 
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Samtök norrænna krabbameinsfélaga (NCU). Krabbameinsfélögin í 
Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi, Noregi, Íslandi og Færeyjum ákváðu að 
senda sameiginlegt skriftlegt svar. Að mati samtakanna er þingmanna-
tillagan mjög vönduð, framsýn og raunhæf í tillögum sínum sem lýsa vel 
hvaða aðgerða er þörf til að skapa gott samstarf til framtíðar við Samtök 
norrænna krabbameinsfélaga. 
 
Samtökin telja aðkallandi að ráðast í nýjar aðgerðir með það markmið að 
takast á við stór viðfangsefni sem við stöndum andspænis á sviði krabba-
meina. Ef við leggjumst á eitt um að takast á við þessi viðfangsefni, einnig 
ríkisstjórnir Norðurlandanna og Norræna ráðherranefndin aukast vonir um 
að við náum settu markmiði. 
 
Samtökin tilgreina nokkrar aðgerðir sem þau hvetja Norðurlandaráð, 
Norrænu ráðherranefndina og ríkisstjórnir Norðurlandanna til að grípa til 
en þær er að finna í heild sinni í svarbréfi samtakanna. Samtökin líta afar 
jákvæðum augum á tillögurnar og vonast til að Norðurlandaráð samþykki 
þær. 
  
Þau bæta við að samstarf Norrænu ráðherranefndarinnar við Samtök 
norrænna krabbameinsfélaga sé ekki síður mikilvægt en tillagan sem 
þegar hefur verið flutt um að ríkisstjórnir Norðurlandanna eigi að starfa 
með Samtökum norrænna krabbameinsfélaga. 

4. Sjónarmið nefndarinnar 

Velferðarnefnd bendir á að í þingmannatillögunni er vísað til þess að mikill 
fjöldi Norðurlandabúa greinist með krabbamein á ári hverju, að krabba-
mein hefur áhrif ekki einungis á þá sem greinast með krabbamein heldur 
einnig fjölskyldur þeirra, vini og félaga. Velferðarnefnd tekur því undir 
með flutningsmönnum tillögunnar um að enginn vafi leiki á því að 
baráttan gegn krabbameinssjúkdómum sé afar mikilvæg á Norðurlöndum. 
Norrænt samstarf á þessu sviði felur væntanlega í sér töluvert norrænt 
notagildi. Velferðarnefnd er kunnugt um að krabbameinsfélögin á Norður-
löndum hafi löngum starfað saman í Samtökum norrænna krabbameins-
félaga. Velferðarnefnd vísar til þess að tillagan er tvískipt þar sem 
tilmælum er annars vegar beint til Norrænu ráðherranefndarinnar og hins 
vegar til ríkisstjórna Norðurlandanna.  
 
Velferðarnefnd tekur eftir því að margar tillögurnar gera ráð fyrir góðri 
fagþekkingu, t.d. á skimunarmálum þar sem um er að ræða margslungið 
mat á hagkvæmni og forvörnum gegn krabbameinum og um leið komið í 
veg fyrir óþarfa þjáningar sem fölsk jákvæð svör geta valdið. Velferðar-
nefnd vísar til þingmannatillögu sinnar 36/2012/velferd: Norrænnar 
lýðheilsustefnu í áfengis- og tóbaksmálum þar sem lagðar eru til margs 
konar forvarnaraðgerðir gegn neyslu áfengis og tóbaks sem innihalda 
krabbameinsvaldandi efni. Sumar tillögurnar fjalla beinlínis um norrænt 
notagildi eins og að starfa saman að því að auka gæði og skilvirkni 
meðferðar í löndunum og hámarka notkun á norrænum krabbameins-
gagnagrunnum/skrám við rannsóknir. 
 
Velferðarnefnd lýsir yfir stuðningi við þingmannatillöguna án þess að 
forgangsraða einstaka tillögum heldur lætur hún Norrænu ráðherra-
nefndina um að leggja til hvernig megi flétta þingmannatillöguna inn í 
norrænt samstarf og ná markmiði þingmannatillögunnar um að efla 
norrænar aðgerðir gegn krabbameini þannig að þær feli í sér norrænt 
notagildi. 

5. Niðurstaða 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur velferðarnefnd til að 
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að Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu 
ráðherranefndarinnar um 

að beina athyglinni að 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. 

 
Velferðarnefnd leggur ennfremur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórna Norðurlandanna um 

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. 
 
 

 
Gautaborg, 24. júní 2013 

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

Penilla Gunther (KD) 
Svein Harberg (H) 
Pirkko Ruohonen-Lerner (saf) 
Vigdis Giltun (FrP) 
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FYLGISKJAL: 
ÞINGMANNATILLAGA 

 

 

Þingmannatillaga um langtímaáherslur í 
krabbameinsmálum á Norðurlöndum og 
samstarf um aðgerðir að frumkvæði Samtaka 
norrænna krabbameinsfélaga (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 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 krabbameinsfélaga 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/ 
 
 


