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Bilag 2 
 
Initiativer i Kræftplan IV hvor andre parter end Region Hovedstaden er ansvar-
lige 
 
 
Tema: Patienten først og fremmest 

Overblik over behandlingsforløbet - patientens personlige plan 
Der skal etableres nye digitale redskaber til at styrke det tværsektorielle samarbejde i 
sundhedsvæsenet. Målet er at styrke koordinationen og overblikket over patientforlø-
bet og arbejde for, at patienterne på sigt kommer til at have digital adgang og overblik 
over aftaler på tværs af hospitaler, almen praksis og kommunen. Sundhedsdatastyrel-
sen står for udførelsen af arbejdet, og det forventes, at redskaberne kan anvendes af de 
første sundhedsaktører og patienter ved udgangen af 2017 og er implementeret i 2020. 
Der er ikke afsat særskite midler i udmøntningsaftalen for Kræftplan IV. 
 
Mere individuelle pakkeforløb for kræft - servicetjek af kræftpakkerne 
Det er besluttet, at Sundhedsstyrelsen skal gennemføre et serviceeftersyn af kræftpak-
kerne. Ingen patienter skal opleve unødig ventetid i forbindelse med deres udredning 
eller behandling, men der skal skabes mere plads til individuelle forskelle og tages 
hensyn til den enkelte kræftpatients ønsker og behov. Der skal skabes mere plads til 
individuelle forskelle og tages hensyn til den enkelte kræftpatients ønsker og behov. I 
første omgang er brystkræft og lungekræft udvalgt og vil blive gennemgået af en bred 
arbejdsgruppe i regi af Sundhedsstyrelsen. 
 

Tema: Forebyggelse målrettet børn, unge og særlige grupper 

Røgfri generation 
Regeringens målsætning om en røgfri generation i 2030 understøttes ved at igangsætte 
et partnerskab med erhverslivet med fokus på en mere effektiv håndhævelse af tobak 
og alkoholreglerne. Partnerskabet offentliggøres i foråret 2017. Sundhedsstyrelsen 
iværksætter endvidere en kampagne målrettet børn og unges rygning, og til dette er 
der med udmøntningsaftalen for Kræftplan IV afsat 14 mio. kr. i perioden 2017-2020. 
 
 
 
Hjælp til rygestop til særlige grupper 

 



Parterne er med Kræftplan IV enige om at understøtte, at flere af dem, der ønsker det, 
kan komme i gang med et rygestop. Den primære målgruppe, som kan få tilskud til 
rygestopmedicin er nikotinafhængige rygere, som er socialt eller økonomisk belastet. 
Der er afsat 26,5 mio. kr. i perioden 2017-2019 til hjælp til rygestop, og midlerne 
overføres til kommunernes bloktilskud. Desuden er der afsat 0,5 mio. kr. i 2018 til en 
evaluering af initiativet, som gennemføres af Sundhedsstyrelsen. 
 
Kræftpatienter er en sårbar gruppe, når det handler om rygning. Kræftpatienter har 
større chance for at overleve deres kræftdiagnose, hvis de er ikke-rygere, eller hvis de 
stopper med at ryge. Med Kræftplan IV er det derfor besluttet at understøtte systema-
tisk implementering af de allerede eksisterende metoder, som kan sikre kræftpatienter 
og andre patienter hjælp til rygestop. Der skal bl.a. større fokus på henvisningen af pa-
tienter til kommunale forebyggelsestilbud, hvor det siden oktober 2016 har været mu-
ligt at henvise direkte via den elektroniske henvisning. Der er ikke afsat særskilte mid-
ler i udmøntningsaftalen, da der er tale om allerede eksisterende anbefalinger. Opfølg-
ningen på indsatsen vil dog blive fulgt tæt i Sundhedsstyrelsens Taskforce for Patient-
forløb på Kræft- og Hjerteområdet. 
 
HPV-vaccination til unge 
Der er med Kræftplan IV afsat 5 mio. kr. i perioden 2017-2018 til, at Sundhedsstyrel-
sen dels kan gennemføre en nuanceret informationsindsats rettet mod de unge og deres 
forældre, og dels kan gennemføre et pilotprojekt målrettet unge mænd, der er tiltrukket 
af mænd. Der vil løbende blive fulgt op på andelen af unge, som lader sig vaccinere. 
 

Tema: Øget kvalitet og forbedret overlevelse 

Et godt liv efter kræft - rehabilitering 
Der skal arbejdes for større kvalitet og ensartethed på tværs af de kommunale rehabili-
teringstilbud, og der er behov for mere målrettede tilbud til forskellige grupper af 
kræftpatienter, herunder særlig udsatte eller grupper med få ressourcer, som sjældnere 
henvises til og deltager i rehabiliteringstilbud. Der er i udmøntningsaftalen afsat 135 
mio. kr. i perioden 2017-2020 og yderligere 50 mio. kr. årligt fra 2021, og midlerne 
udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet bortset fra samlet 1,9 mio. kr., som ud-
møntes til Sundhedsstyrelsen til revision af forløbsprogrammet for rehabilitering og 
palliation, afdækning af senfølgeområdet og evt. anbefalinger til området. 
 
En værdig og god palliativ indsats 
Der er afsat midler til at styrke den basale palliative indsats i kommunerne. Ved an-
vendelsen af midlerne skal der desuden være fokus på at styrke sammenhængen i den 
palliative indsats på tværs af regioner og kommuner. Der er afsat 80 mio. kr. i perio-
den 2017-2020 og yderligere 29 mio. kr. årligt fra 2021, og midlerne overføres til 
kommunernes bloktilskud. 
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Tema: Rettidig omhu 

Bedre brug af data til forskning og kvalitetsudvikling 
Som en del af et projekt i Sundhedsdataprogrammet er der fokus på at udbygge og 
kvalitetsforbede det nationale kræftdatagrundlag med det formål at forbedre mulighe-
derne for at anvende data til forskning og kvalitetsudvikling. Projektet igangsættes i 1. 
halvår af 2017, og der er med Kræftplan IV ikke afsat midler til projektet, da udgifter-
ne afholdes inden for Sundhedsdataprogrammets samlede økonomiske ramme. 
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