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Faktaark: Kræft – Symptomer på kræft skal opdages
tidligere
Dødeligheden af kræft er højere i Danmark end i de øvrige nordiske lande. I Danmark er det
kun 57 procent af kræftpatienterne, der er i live fem år efter sygdommen er opdaget. I Norge
og Sverige er det henholdsvis 69 procent og 71 procent. En væsentlig forklaring er, at kræften
opdages for sent, så der tabes unødig tid mellem mistanken opstår, og diagnosen stilles.
Den praktiserende læge er danskernes indgang til sundhedsvæsenet. Når borgeren kommer
hos den praktiserende læge, skal lægen derfor være klædt på til at opfange og udrede symptomer på kræft. Det skal sikre, at man som patient hurtigere kan komme i den rette behandling og få flere gode år at leve i.
Derfor vil regeringen styrke kompetencerne i almen praksis og som noget nyt indføre mulighed
for direkte henvisning fra den praktiserende læge til udredning på sygehuset.
Kompetenceløft i almen praksis
 Systematisk efteruddannelse af de praktiserende læger med fokus på at opdage kræft på et tidligere tidspunkt og få patienten godt ind i sygehusudredningen, så der sikres et effektivt forløb.


Investeringer i teknologi, der understøtter en mere kvalificeret indsats i almen praksis. Det kan
for eksempel være beslutningsstøtteværktøj eller telemedicinsk kommunikation med sygehuset.



Styrket faglig vejledning, bl.a. via styrket samarbejde mellem sygehuse og almen praksis og udgående ekspertteams.

Lettere adgang til udredning på sygehuset
 Udvidet adgang for de praktiserende læger til at henvise direkte og bestille tid til undersøgelser
på sygehuset og de diagnostiske centre inden for få dage ved mistanke om kræft. Initiativet understøttes af investeringer i øget kapacitet på de diagnostiske centre (se faktaark).


Adgangen skal baseres på lokale aftaler mellem de praktiserende læger, regioner og sygehuse og
med udgangspunkt i klart definerede retningslinjer. Adgangen skal særligt samle op på de patienter, som ikke kan henvises til de eksisterende pakkeforløb for kræft eller alvorlig sygdom.

Tabel 1 Udgifter til hurtigere udredning af kræft, mio. kr.

2015 2016 2017 2018

I alt

Efteruddannelse i almen praksis med fokus på kræft

20

20

30

30

100

Pulje til it-understøttelse

10

10

15

15

50

Styrket faglig vejledning i almen praksis

10

10

15

15

50

Samlet initiativ

40

40

60

60

200

Tiltaget skal ses som element i en samlet markant kræftsatsning, der skal realisere regeringens
mål om, at 3 ud af 4 kræftpatienter i 2025 skal overleve deres sygdom. Samlet prioriteres 1,1
mia.kr. over perioden 2015-2018. Øvrige midler anvendes til en udvidet kapacitet på sygehusene til at udrede og behandle kræft samt til bedre forhold for kræftramte børn (se faktaark).

