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Faktaark – Udmøntning af Kræftplan IV – Patienternes Kræftplan 

 
Der er behov for at styrke og fremtidssikre indsatsen på kræftområdet. Kræftplan IV bygger på 
en vision om at sætte patienten i centrum og bringe kræftoverlevelsen i Danmark på niveau med 
vores nordiske nabolande. Regionerne bliver med Kræftplan IV løftet med ca. 250 mio. kr. i 2017 
og yderligere ca. 50 mio. kr. i 2018.  
 
I Kræftplan IV sættes 3 nationale målsætninger:  

• At overlevelsen efter kræft i Danmark i 2025 er på niveau med de bedste af vores 
nordiske nabolande 

• At der i 2030 er en røgfri generation af børn og unge 
• At mindst 90 procent af kræftpatienterne i 2020 oplever, at de har en patientansvarlig 

læge 
 
Kræftplan IV er bygget op om fire hovedelementer, og indeholder 16 konkrete initiativer: 

• Patienten først og fremmest, som fx er tiltag til øget sammenhæng og 
patientinddragelse, bl.a. indførsel af patientansvarlig læge, beslutningsstøtteværktøjer, 
behandling i eget hjem og mere individuelle pakkeforløb for kræft.  
 

• Forebyggelse målrettet børn, unge og særlige grupper, som fx er tiltag i forhold til 
rygning for særlige grupper og en nuanceret informationsindsats om livmoderhalskræft 
og HPV-vaccination rettet mod både unge, forældre og sundhedspersonale.  

 
• Øget kvalitet og forbedret overlevelse, som fx er tiltag til forbedret kræftkirurgi og 

kræftrehabilitering, og et løft af den palliative indsats.  
 

• Rettidig omhu, som er midler til anlæg og meraktivitet på kræftområdet for at imødegå 
den stigende kræftforekomst.  

 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at understøtte de nationale målsætninger og de 
konkrete initiativer i Kræftplan IV, og vil i fællesskab arbejde på realiseringen af disse i 
overensstemmelse med den fælles udmøntningsplan fra februar 2017.  
 
Parterne er samtidig enig om at følge kræftområdet og kræftindsatsen tæt de kommende år.  
 

Tabel 1 

Udmøntning af Kræftplan IV 
 

• Regeringen og Danske Regioner vil understøtte de nationale målsætninger og de konkrete initiativer i Kræftplan IV.  
• Regionerne igangsætter udrulningen af aftalen om patientansvarlig læge til alle patienter med kræft senest inden udgangen 

af 2017 og til alle øvrige patientgrupper, hvor det er fagligt relevant, senest inden udgangen af 2018. Parterne er enige om, at 
patientansvarlige læger skal være endeligt implementeret i hele sygehusvæsenet ultimo 2019.  

• Parterne vil følge kræftområdet og kræftindsatsen tæt, og vil fra medio 2017 til og med 2020 udarbejde en årlig status på de 
nationale målsætninger og de konkrete initiativer i Kræftplan IV  
 
 

 


