
Kræft skal opdages tidligere 
Jo tidligere en kræftsygdom opdages, jo større er chancen 
for en succesfuld behandling. Det gælder både i forhold 
til at overleve sygdommen og undgå eller reducere bi-
virkninger og komplikationer af behandlingen. 

Men i Danmark kan og skal vi blive bedre til at opdage 
kræftsygdom tidligere. Fx peger forskning på, at danske 
kræftpatienter er mere syge end svenske kræftpatienter, 
når patienterne kommer på sygehuset. 

De praktiserende læger spiller en helt central rolle i både 
kræftbehandlingen og den tidlige opsporing af kræft. 
Hvis flere skal overleve en kræftsygdom, skal vi blive 
bedre til at opspore sygdommen, når patienterne hen-
vender sig til deres praktiserende læge med symptomer. 

Derfor har regeringen allerede med økonomiaftalen for 
2017 prioriteret midler til en række initiativer, der skal 
forbedre opsporing af kræft i almen praksis. 

KRÆFTENS BEKÆMPELSES REGIONSUDVALG INVITERER 
ALMEN PRAKSIS TIL DIALOGMØDE OM TIDLIG DIAGNOSTIK

Tid og sted:
Tirsdag den 25. april kl. 16.30 – 18.30 på Strandboulevarden 49, Kbh. Ø.
Vi serverer en let anretning.
 
Vi håber, at du vil være med til at inspirere og diskutere følgende emner:
• Tidlig opsporing af kræftpatienter – hvilken forskel gør det?
• Hvad er mulighederne ved en tidlig diagnose for patienten og for samfundet? 
• Hvem og hvad har indflydelse på, om patienten får den mulighed? 
• Erfaringer fra andre lande og hvad kan vi lære?
• Økonomiske perspektiver ved en tidlig henvisning?
• Har almen praksis de rette værktøjer, og hvordan anvendes de? 

PROGRAM

TILMELDING: OMhOVEDSTADEN@cANcER.DK (TILMELDINGSFRIST: 17/4 2017) 
yDERLIGERE KONTAKT: RIKKEh@cANcER.DK eller MOBIL 30765974
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Velkomst ved Marianne Karstensen, formand for Regionsudvalget, Kræftens Bekæmpelse.
Aktuel status for tidlig opsporing af kræft. Konsekvenser og potentialet for pakkeforløb. 
Erfaringer fra udlandet v/ Peter Vedsted, professor, forskningsleder.
Kort spørgesession.
Potentialet for tidlig henvisning fra et sundhedsøkonomisk perspektiv v/ Marie Kruse, seniorforsker SDU.
Kort spørgesession.
Dækker de nuværende muligheder for tidlig opsporing lægers behov i hverdagen, og er 
kapaciteten på de diagnostiske enheder og diagnostiske undersøgelser tilstrækkelig 
v/ Karin Zimmer, formand for PLO hovedstaden.
Kort spørgesession.
Dialog.
Opsamling v/ Karin Friis Bach, formand for Sundhedsudvalget, Region hovedstaden. 
Tak for i dag.

Ovennævnte tekst er uddrag af regeringens Kræftplan IV og baggrunden for, at vi i Kræftens Bekæmpelses Regionsudvalg nu inviterer 
Region Hovedstadens praktiserende læger til dialog om, hvordan vi bliver bedre i Danmark til tidlig opsporing af kræft. Blandt andet 
med fokus på direkte henvisning til diagnostiske undersøgelser (Ja/Nej klinikker), deres udnyttelse og kapacitet.


