Patienternes kræftplan

Dato: 30.8.2016

Kræftplan IV
August 2016, Regeringen
Regeringen har offentliggjort ’Patienternes kræftplan’ (Kræftplan IV), som dækker årene 20172020. Helt overordnet er der fire mål.

1. At styrke sammenhængen og overblikket for patienterne
Patienten først og fremmest:
o Målsætning: 90 pct. af kræftpatienterne skal i 2020 opleve, at de har en
patientansvarlig læge, som har det overordnede ansvar for deres kræftforløb.
Initiativer:
Patientansvarlige læger; én læge der følger dig som kræftpatient
Patienten skal med på råd
På patientens præmisser; behandling i eller tættere på hjemmet
Målrettede tilbud på sygehusene til unge med kræft
Overblik over behandlingsforløbet; patientens personlige plan
Hurtige forløb med plads til patientens ønsker

Udvalgte initiativer i Region Sjælland
Patientansvarlig læge; (cancerpatienter):
• Hæmatologisk afdeling (SUH
Roskilde)
• Kirurgisk afdeling (SUH)
• Mave-tarm kirurgisk afdeling og
Karkirurgisk afdeling (NSR)

Om initiativet
Et fælles partnerskab mellem Danske
Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske
patienter, Overlægeforeningen og Yngre
Læger.
Målet er at øge patienters tryghed og kvalitet
i behandlingen, at opnå større
patienttilfredshed, at styrke inddragelse af
patienter og pårørende, at opnå bedre
sammenhæng og fremdrift i
patientforløbene, at øge arbejdsglæde blandt
lægerne samarbejdet mellem læge og patient
omkring behandlingsforløbet.
Fin aktivitet i alle projekter.
Hæmatologisk afdeling (SUH Roskilde) er
netop blevet fremhævet i Ugeskrift for Læger
for deres gode indsats.

Behandling i eller tættere på hjemmet

Hæmatologisk afdeling (SUH) har tilbud om
kemoterapibehandling i eget hjem.

2. At sætte ind over for årsagerne til, at så mange får kræft
Forebyggelse målrettet børn, unge og særlige grupper
o Målsætning: Der er i 2030 en røgfri generation af børn og unge
Initiativer:
Røgfri generation - ingen rygning blandt børn og unge i 2030
Hjælp til rygestop til særlige grupper og kræftpatienter
HPV-vaccination til unge
Udvalgte initiativer i Region Sjælland
Tobaksforebyggelsesstrategi

X’it

Om initiativet
Initiativ under Broen til bedre Sundhed:
Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
UCSJ og SOSU.
Fokus på røgfri skoler.
Fokus på kompetenceudvikling af fremtidens
medarbejdere i forhold til forebyggelse; bl.a.
rygestop hos borgere.
Samarbejde med øvrige erhvervsuddannelser
om rygestop blandt elever.
Samarbejde med erhvervsliv om røgfri
arbejdspladser.
Fokus på særligt udsatte borgere.
Initiativ under Broen til bedre Sundhed/
Projekt Sund Uddannelse:
Indeholder bl.a. tobaksforebyggende
indsatser, som omfatter systematisk
undervisning og inddragelse af forældre.
Kræftens Bekæmpelse har doneret 20.000
kr. til udbredelse til øvrige skoler på Lolland
Falster.

3. At forbedre behandlingen og opfølgningen for dem, der har fået kræft
Øget kvalitet og forbedret overlevelse
o Målsætning: Overlevelsen i Danmark er i 2025 på niveau med de bedste af vores
nordiske lande, og mindst tre ud af fire kræftpatienter overlever deres
kræftsygdom.
Initiativer:
Kræft skal opdages tidligere
Høj og ensartet kvalitet for kræftpatienter i hele landet
Et godt liv efter kræft
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En værdig og god palliativ indsats

4. At øge kapaciteten
Rettidig omhu
Initiativer:
Øget kapacitet og effektiv anvendelse af ressourcer
Udvikling af ny og målrettet behandling
Bedre brug af data til forskning og kvalitetsudvikling

Samlet økonomi i Patienternes kræftplan
Der afsættes i alt 520 mio. kr. til en lang række enkeltindsatser (130 mio. årligt). Det største
enkeltbeløb er 50 mio. kr. i 2020 til rehabilitering og senfølger (160 mio. kr. totalt over alle 4
år). Midlerne skal anvendes i alle sektorer; afhængigt af konkret mål. Der ligger store midler i
rehabilitering, som i høj grad er en kommunal opgave.
Der afsættes midler til generel kapacitetsløft på i alt 480 mio. kr. fra 2018. Region Sjællands
andel heraf forventes at være 9 mio. kr. i 2018, 23 mio. i 2019 og 40 mio. i 2020.
Der afsættes i alt 500 mio. kr. til anlæg (apparatur). Region Sjællands andel heraf forventes at
være ca. 30 mio. kr. i 2017 og 2018 – og ca. 20 mio. kr. i 2019.
Udmelding om økonomi må tages med forbehold, da det endnu er for tidligt at fastslå, hvor
mange nye penge Kræftplan IV reelt indeholder, idet en række initiativer udspringer af tidligere
aftaler. Der er også fortsat usikkerhed om fordeling af midlerne på sektorerne.
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