
              
 

 
Flere og flere kræftpatienter – er sundhedsvæsenet klar?  

 
Torsdag den 6. marts 2014 kl. 9.00 - 16.30 

Fællessalen, Christianborg, København  
 
 

 
De første kræftplaner blev lanceret på baggrund af et 
stort kapacitetsefterslæb, der førte til turbulente kræftfor-
løb med lange ventetider og dårlig overlevelse. Står vi 
igen over for kapacitetsproblemer? Er tiden inde til en 
Kræftplan IV? 
 
DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse sætter fokus på det 
kraftigt stigende antal kræftpatienter frem mod 2025. 
Stigningen skyldes dels, at danskerne bliver ældre og fle-
re dermed får kræft, dels den risiko, der kan tilskrives 
livsstil.   
  
Efterspørgslen af sundhedsydelser på kræftområdet vil 
udfordre sundhedsvæsenet i både kommuner og regio-
ner inden for diagnostik, behandling, rehabilitering og 
palliation.  
 

På mødet vil nye beregninger af behovet for kapacitet på 
de store kræftsygdomme blive fremlagt. Vi stiller spørgs-
målene: Er der ved planlægning af de nye supersyge-
huse taget højde for den fremtidige udvikling? Er der til-
strækkeligt veluddannet personale? Kan vi forebygge 
stigningen i antal kræfttilfælde, og vil nye teknologiske 
spring i og organisering af kræftbehandlingen løse udfor-
dringerne?  
 
Det faglige kræftmiljø vil forholde sig til beregningerne og 
holde fokus på de største udfordringer i fremtidens kræft-
behandling. Ansvarshavende administratorer har mulig-
hed for at debattere med det faglige miljø.  
 
Et panel af ledende politikere på sundhedsområdet vil 
blive interviewet på baggrund af brændende spørgsmål  
fra patienter og klinikere.  

 
 

 
 

 
 
 Michael Borre Frede Olesen 
 Formand for DMCG.dk Formand for Kræftens Bekæmpelse 
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Program 

 

Kl. 09.00 Registrering og kaffe 
 
Kl. 09.30  Velkomst  
 v. ordstyrer, journalist Jes Dorph-Petersen  

 
Kl. 09.30 Åbningstale  
 v. minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup 
 
Session 1:  Stigning i antal kræftpatienter og kapacitet  
 

Kl. 09.45 Eight key challenges and trends in the future of cancer  
v. keynote speaker, Chief Cancer Control Officer, MD  
Richard C. Wender, American Cancer Society, USA 

 

Kl. 10.25 Fremskrivning af antal kræftpatienter til 2025  
v. afdelingschef Hans H. Storm og seniorstatistiker  
Gerda Engholm, Kræftens Bekæmpelse  

 

Kl. 10.40 Hvad er behovet for primær diagnostik i almen praksis  
og på sygehuse, kræftpakker og diagnostiske centre?  
v. professor Peter Vedsted, Center for Forskning i  
Cancerdiagnostik i Praksis, Forskningsenheden for 
Almen Praksis, Aarhus Universitet 

 
Kl. 11.00 Stigning i kapacitetsbehovet til at undersøge og behandle 

kræftpatienter? 
v. professor Jes Søgaard, Aarhus Universitet,  
seniorstatistiker Gerda Engholm og statistiker Marianne  
Steding-Jessen, Kræftens Bekæmpelse   
 

Kl. 11.15 Reply/opinion  
v. koncerndirektør Ole Thomsen, Region Midtjylland 

 

Kl. 11.30 Frokost  
 
Session 2:  Hvad betyder stigningen i antal kræftpatienter i den  
 kliniske hverdag?  
 

Kl. 12.15 Inversion af alderspyramiden – fremtidige udfordringer  
inden for prostatakræft  
v. professor, overlæge, dr. med. Michael Borre, formand  
for Dansk Prostatacancer Gruppe (DAPROCA) 

 

Kl. 12.30 Forbedret overlevelse – fremtidige udfordringer inden for  
 lungekræft 

v. professor, overlæge, dr. med., Anders Green, Dansk Lunge 
Cancer Gruppe (DLCG) 

 
Kl. 12.45 Senfølger – fremtidige udfordringer inden for brystkræft  

v. professor, overlæge, dr. med. Peer Christiansen,  
formand for Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) 

 

Kl. 13.00 Screening – fremtidige udfordringer inden for tarmkræft  
v. ledende overlæge, Knud Thygesen Nielsen,  
Dansk Kolorektal Cancer Gruppe (DCCG) 

 

Kl. 13.15 Billeddiagnostik – en nødvendighed i kræftdiagnostik og  
behandling 
v. Dansk Selskab for Radiologi, Birgitte Reinhold Svolgaard, 
overlæge Radiologisk Afdeling, Herlev Hospital 

 

Kl. 13.30 Reply/opinion  
v. koncerndirektør Svend Hartling, Region Hovedstaden  

 

Kl. 13.45 Diskussion  
 

Kl. 14.00 Kaffe og kage  
 

Session 3: Fremtidsbilleder 2025  
 

Kl. 14.30 Sund alderdom – kan vi forebygge os ud af problemerne?  
v. direktør, professor, dr. med., ph.d.  Morten Grønbæk,  
Statens Institut for Folkesundhed  

 

Kl. 14.50 Omlægning af kontrolforløb til opfølgningsforløb:  
Giver det mere kvalitet for pengene?  
v. enhedschef overlæge, ph.d., MPA Søren Brostrøm, 
Sundhedsstyrelsen  

 

Kl. 15.10 Fremtidsscenarier  
 v. professor Jes Søgaard, Aarhus Universitet 
 

Kl. 15.30 Har vi tilstrækkeligt med personaleressourcer til at løfte 
kræftbehandlingen i 2025  
v. administrerende direktør Else Smith, Sundhedsstyrelsen  

 
Kl. 15.45 Paneldebat: Hvordan løser vi udfordringerne? 

 

 Formand for Danske Regioner Bent Hansen 
Formand for sundhedsudvalget i KL Anny Winther 

 Formand for DMCG.dk Michael Borre 
 Formand for Kræftens Bekæmpelse Frede Olesen 
 

Kl. 16.30 Slut  
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