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Faktaark - Styrket indsats for borgere med kræft

Hver tredje dansker får kræft i løbet af sit liv. Det er en årsag til utryghed, sorg og ændrede livsvilkår i mange
familier. Indsatsen på kræftområdet er derfor helt central i det danske sundhedsvæsen. Målet er at få flere
kræftramte danskere tilbage til en rask og normal hverdag.
Regeringen vil sætte særlig fokus på børnekræft, rehabilitering, forebyggelse og lighed. Regeringen vil derfor:


Fortsætte processen om etablering af et dansk center for partikelterapi i Aarhus, der særligt vil gavne behandlingen af børn. Det kan løfte kvaliteten af behandlingen af kræftramte børn.



Afsætte 134 mio. kr. i perioden 2014-2017 til en styrket rehabilitering af kræftpatienter i kommunerne. Fokus er at sikre, at den store gruppe af danskere, der oplever at få en kræftdiagnose, hjælpes
tilbage til en rask og normal hverdag.



Afsætte 20 mio. kr. i perioden 2014-2017 til en styrket indsats over for multisyge, dvs. kræftpatienter
der samtidig har andre kroniske sygdomme som fx KOL eller diabetes.



Udvide HPV-vaccinationsprogrammet og afsætte 14 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. årligt fra 2015 og
frem hertil. Det sker i et midlertidigt program til de piger, der er født i årene 1993-98, og som ikke
tidligere har taget imod tilbud om HPV-vaccination. Regeringen vil samtidig permanent hæve aldersgrænsen for gratis HPV-vaccination for piger fra 15 til 18 år.

Opfølgende kontroller efter kræftsygdom skal ske efter behov og ikke være kalenderstyret. Derfor vil regeringen sammen med Danske Regioner sikre fokuserede, fagligt velbegrundede og individuelt tilpassede opfølgningsforløb for kræftpatienter.
Regeringen vil også styrke forebyggelsesindsatsen med nationale mål samt styrke alkoholbehandling og
hjælp til rygestop, da vi ved det er afgørende risikofaktorer i forhold til at udvikle kræft.

Tabel 1
Udgifter til kræftområdet, mio. kr.
2014

2015

2016

2017

I alt

Styrket indsats på kræftområdet

48

42

42

42

174



Udvidelse af HPV-rutinevaccinationsprogrammet

14

2

2

2

20



Styrket rehabilitering af kræftpatienter og indsats over for multisyge

34

40

40

40

154

Fakta
 225.000 danskere lever i dag med en kræftsygdom. Det er 65.000 flere end for 10 år siden. Det


skyldes blandt andet, at flere overlever deres kræftsygdom.
Blandt dem, der får konstateret en kræftsygdom, er 51 pct. af mændene og 56 pct. af kvinderne i
live 5 år efter.

