August 2014

Faktaark: Kræft – Øget kapacitet til undersøgelse og
behandling af kræft
Kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark. I 2012 blev der konstateret næsten 37.000 nye
kræfttilfælde i Danmark, og ca. 16.000 danskere døde pga. kræft.
Når der er mistanke om kræft, skal det gå hurtigt med at blive udredt, så patienten hurtigere
kan få en diagnose eller få afkræftet en bekymring. Det skal understøtte, at flere patienter
hurtigere – med forbedret overlevelse som følge – kan få stillet en diagnose og blive henvist til
videre undersøgelse og behandling i en af de 34 kræftpakker.
Derfor vil regeringen prioritere et massivt løft af sygehusenes kapacitet til udredning og diagnosticering over de næste 4 år. Herudover vil regeringen afsætte midler til at udvide kapaciteten til kirurgi på udvalgte kræftområder, hvor det er dokumenteret, at mere skånsom kirurgi
eller nye tilgange til brugen af kirurgi kan forbedre overlevelsen og patientens livskvalitet.
Øget diagnostisk kapacitet på sygehusene
 Udvidet kapacitet sygehusene og på de regionale diagnostiske centre, hvor læger i tæt samarbejde med almen praksis kan sikre hurtige udredningsforløb.


Den øgede kapacitet skal ses i sammenhæng med muligheden for direkte henvisning fra almen
praksis samt den styrkede opmærksomhed hos de praktiserende læger på symptomer på kræft
(se faktaark).

Øget kapacitet til kræftkirurgi
 Styrket kapacitet til kræftkirurgi på udvalgte kræftområder. Udvælgelse af områder sker i samråd
med regionerne og de faglige miljøer.


Midlerne skal prioriteres til områder, hvor det er dokumenteret, at nye eller mere skånsomme
former for kirurgiske indgreb kan forbedre overlevelsen og livskvaliteten for patienten.

Tabel 1 Udgifter til udvidet kapacitet på kræftområdet, mio. kr.

2015 2016 2017 2018

I alt

Øget diagnostisk kapacitet på sygehusene

110

110

235

235

690

Øget kapacitet til kræftkirurgi

25

25

50

50

150

Samlet initiativ

135

135

285

285

840

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. De øvrige midler anvendes til tidlig opsporing via en styrkelse af praksissektoren og mulighed for direkte henvisning samt til bedre forhold for kræftramte
børn (se faktaark).

