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Strategi 2016–2019

• Norge skal bli et foregangsland for 

kreftforebygging

• Norge skal bli et foregangsland for 

gode pasientforløp

• Flere skal bli friske eller leve 

lenger med kreft

• Bedre livskvalitet for pasienter og 

pårørende

• En mer brukerorientert 

kreftomsorg

• Økt engasjement for kreftsaken
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Frivillige organisasjoner på helseområdet fyller to roller:

Tove Nakken (Lymfekreftforeningen), appell 

under utdelingen av Kong Olav Vs

kreftforskningspris  2014. 

Foto: Thomas B. Eckhoff

Helseminister Bent Høie og 

generalsekretær Anne Lise Ryel 

Avspark for Movember i Stavanger 2013

Foto: Kreftforeningen

Forberedelse til møte i Partnerskap mot kreft: Tone Hansen (Blodkreftforeningen), Ole 

Alexander  Opdalshei (Kreftforeningen) og Henrik Aasved (Lungekreftforeningen)  

Foto: Kreftforeningen 
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Samfunnsaktører

- for å skape endring 



Frivillige organisasjoner på helseområdet fyller to roller:
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Sjukt Sprek-gjengen fra Oslo & Bergen. Foto: UG

Den nære 

- for enkeltmennesker

Treffpunkt for barn som pårørende. 

Foto: KreftforeningenEllinor Steine (Lymfekreftforeningen) og 

Alf Gullik Hansen (Lungekreftforeningen)

Likepersoner ved Vardesenteret 

Oslo universitetssykehus

Foto: Kreftforeningen



Hvert år får over 32 500 kreft i Norge 

90 mennesker får kreft hver dag  



Forventet økning i antall krefttilfeller frem mot 2030







I 2030 får 70% flere over 70 år kreft



Samfunnsnytte er pasientnytte 

«Leger som må springe til 

kopimaskinen og skanne inn 

dokumenter og taste inn informasjon 

som flere allerede har skrevet inn før –

er ikke lønnsomt»



Systemer som snakker sammen 

«Bærum ville vite hva 

Radiumhospitalet tenkte, 

Radiumhospitalet ville vite hva Bærum 

mente og midt i mellom satt jeg og 

visste ingen ting»



Økt kvalitet – kan klare mer selv 

«Det er hyggelig å ha besøk av og til 

men jeg syntes ikke noe om å ha folk i 

huset flere ganger om dagen» 

« Det hadde vært fint med en app

koblet opp mot e-reseptordningen som 

kunne varsle meg når jeg skal ta de 

ulike medisinene



Økt trygghet – færre innleggelser 

”Jeg er jo tryggere når jeg vet at jeg 

kan få kontakt.”



Målrettet oppfølging – mindre plunder og heft  

«Pasienten slipper unødvendige 

turer til sykehuset og slipper å 

vente timevis på å få ta en 

blodprøve»



Utfordringer: helsepersonell eller pasientene?





Takk for meg 


