
 

KRÆFTPOLITISK FORUM 2019 – foreløbigt program 

Ulighed i kræft  
– hvordan løfter vi sammen? 

 

Fællessalen, Christiansborg, København 
7. marts 2019 kl. 9:00 - 15:30 

DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse sætter fokus 
på ulighed i kræft. En stor gruppe af kræftpatien-
ter med lav indkomst, kort uddannelse eller alene-
boende har gennem de sidste 30 år ikke haft lige 
så stor gavn af forbedringer i overlevelsen af kræft 
som andre kræftpatienter. Kræftpatienter kan 
også opleve ulighed i regioners og kommuners for-
måen i forhold til at skabe lighed i udbud og resul-
tater.   
 
Regeringen har et mål om at løfte overlevelse af 
kræft fra de nuværende 62 pct. til 75 pct. i 2025. 
Et ambitiøst mål som kun kan nås, hvis alle kræft-
patienter får glæde af fremgangen på kræftområ-
det. Kræftpolitisk Forum vil sætte lys på, hvor der 
er ulighed i kræftforløbet – og hvorfor. Der sættes 
i særlig grad fokus på, hvordan sundhedsvæsenet 
kan blive en del af løsningen.  
 
DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse inviterer 
sundhedsvæsenets parter og politikere til sam-
men at finde løsninger på udfordringerne med 
ulighed i kræft.  
        
 

 Moderator: nn 

 
PROGRAM 
 

09:00 Registrering og kaffe 
09:30 Velkomst 
09:40 Kick-off v/ DMCG.dk 
09:45 Hvor er der ulighed i kræftfor-

løbet? 
1 

11:05 Hvad kan sundhedsvæsenet 
gøre? 

2 

12:40 Frokost 
13:30 Kick-off v/ Kræftens Bekæmpelse 
13:35 Hvad kan Folketinget/parterne 

gøre for at mindske ulighed? 
3 

15:00 Paneldebat med sundhedsordførere 
15:30 Slut 
 

 

 

 

 
  

   
   

 

  

  

Billede 



  

09:00 Registrering og kaffe 

09:30 Velkomst  
v/ Jane Heitmann (vært) MF (V), sundhedsordfører  
    Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse 
 

09:40 Kick-off  
v/ Michael Borre, formand for DMCG.dk 
 

1 . 
SESSION 

 

 Hvor er der ulighed i kræftforløbet?  

 
09.45 Tal på overlevelse og forskelle  

v/ Henrik Møller, faglig epidemiologisk leder, Regionernes Kliniske Kvalitets-
udviklingsprogram (RKKP) 
RKKP har fulgt op på DMCG.dks Benchmarking II rapport og præsenterer nye data for overlevelse af 
en række kræftsygdomme på baggrund af tilhørsforhold i de fem regioner samt socioøkonomiske 
grupper. 
 

10.00 
 

Patientstemmer – fokus på barrierer  
v/ Jette Lyngholm, koordinator for navigatortilbuddet, Kræftens Bekæmpelse   
På baggrund af interviews og videoer med patienter fra Kræftens Bekæmpelses navigatortilbud for-
tælles om, hvilke udfordringer patienterne oplever. 
 

10:15 
 

 
Hvidbog om ulighed i kræft i DK – hvor er der ulighed? 
v/ Maja Halgren Olsen, ph.d.-studerende, Kræftens Bekæmpelses Center for 
Kræftforskning 
Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning præsenterer en vidensopsamling om ulighed i 
kræftforløbet i Danmark. Der perspektiveres ligeledes til internationale fund. 

 

10:45 - 11:05 Pause 
 

 

   
 

  



2. 
SESSION 

 

 Hvad kan sundhedsvæsenet gøre? 

11:05 
 

Steno Diabetes Center Sjælland fokus på liv og livskvalitet 
v/ Birgitte Nauntofte, direktør, dr.odont., Novo Nordisk Fonden 
Det nye center sætter fokus på sårbare diabetespatienter. Der indsættes blandt andet en bus i 
landdistriktet og psykisk syge får også et nyt tilbud. Vil erfaringerne også kunne benyttes på kræft-
området? (AFVENTER) 
 

11:20 
 

 

Udredning af kræft uden for kræftpakkerne – er der ulighed i adgang 
til ydelser?  
v/ Amalie Martinus Hauge, forsker, ph.d., VIVE – Det Nationale Forsknings- 
og Analysecenter for Velfærd 
VIVE introducerer en analyse af udredningsveje for kræft. Hvordan fungerer udredning i almen 
praksis og i diagnostiske pakkeforløb? 
 

11:35 
 

 

Forskelle i behandlingskvalitet 
v/ Søren Paaske Johnsen; klinisk professor, Aalborg Universitetshospital  
Rigsrevisionen præsenterer i 2019 en ny beretning om forskelle i behandlingskvalitet. Resultaterne 
af beretningen præsenteres. 
 

11:50 CT-screening for lungekræft – er vi klar til det?  
v/ Zaigham Saghir, afdelingslæge, ph.d., Herlev Gentofte Hospital 
Skal Danmark have et målrettet CT-screeningsprogram for lungekræft? De nyeste internationale 
resultater lægges frem – og kan et sådant program afhjælpe ulighed i kræft? 
 

12:05 Strække-ben pause i salen 

 

12:10 Nye teknologiske muligheder – hjemmeprøve for HPV 
v/ Mette Tranberg Nielsen, ph.d., Regionshospitalet Randers 
Kan en ny hjemmeprøve til undersøgelse af HPV få flere kvinder til at deltage i screening for livmo-
derhalskræft? Kan barrierer for deltagelse overvindes?   
 

12:25 
 

Hvordan finder vi kræftpatienterne, som har brug for ekstra hjælp? 
v/ Anna Thit Johnsen, ph.d., Institut for Psykologi, Syddansk Universitet 
Hvad skal der til for at identificere og inddrage socialt sårbare kræftpatienter bedst muligt i be-
handlingsforløbet?  
 

12:40 - 13:30 Frokost 

 

 

  



 
13:30 Kick-off  

v/ Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse 
 

 

3. 
SESSION 

 

Hvad kan Folketinget/parterne gøre for at 
mindske ulighed?  

13:35 Foreningernes bud  
v/ Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen, DMCG.dk, Danske Patienter og Kræf-
tens Bekæmpelse  
Interview med foreningerne om deres bud på, hvordan ulighed i kræft kan reduceres. 
 

14:05 
 

Dansk Forskningscenter for lighed i kræft - intervention 
v/ Susanne Oksbjerg Dalton, professor, gruppeleder, Dansk Forskningscenter 
for Lighed i Kræft og Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning  
Er sundhedsvæsenet gearet til at tage hånd om sårbare kræftpatienter? Et nyt nationalt center skal 
arbejde med, hvordan procedurer og systemer tilrettelægges, så der bliver bedre plads til alle i sund-
hedsvæsenet. 
 

14:20 
 

Erhvervslivets rolle og ansvar 
v/ Jonas Schrøder, Group Director, Responsibility & Engement, Salling Group  
Har erhvervslivet en rolle og et ansvar i forhold til ulighed i kræft/sundhed? (AFVENTER) 
 

14:35 
 
Kræftens Bekæmpelses bidrag 
v/ Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse  
Kræftens Bekæmpelse indbyder til samarbejde om at knække ulighed i kræft og viser, hvordan for-
eningen vil bidrage hertil.   
 

14:45 
 

 
Sundhedsministerens syn på hvordan ulighed i kræft kan imødegås 
v/ Ellen Trane Nørby, MF (V), sundhedsminister 
Sundhedsministeren vil fortælle om regeringens planer for at imødegå ulighed i kræft. (AFVENTER) 
 

15:00 Paneldebat – er partnerskab og et videnscenter for ulighed i kræft og 
andre kroniske sygdomme vejen frem? 
Sundhedsministeren, Folketingets sundhedsordførere, Danske Regioner og KL 
Interview med politikere fra stat, regioner og kommuner om, hvad næste skridt bør være i forhold til 
at afhjælpe ulighed i kræft.   
 

15:30 Slut 
 

 


