Kræftbekæmpelse
Flere end 3 millioner menneskeliv skal reddes, og de skal
have mulighed for et længere og bedre liv
frem mod 2030

Hvad er EU's missioner?
Delvis inspireret af Apollo 11-missionen om at sende et menneske til månen er EU's missioner et
engagement i at håndtere store samfundsmæssige udfordringer som f.eks.:






bekæmpelse af kræft
tilpasning til klimaændringerne
mere miljøvenlige byer
sikre, at vores jordbund er sund, for at sikre sunde fødevarer og sunde mennesker og beskytte
natur og klima
beskyttelse af vores oceaner.

Hver af EU's missioner får en særlig tidsplan og et særligt budget afhængigt af, hvor vanskelig den
udfordring, der skal tackles, er. Missionerne går videre end forskning og innovation og har til formål at
stimulere innovation på tværs af sektorer og levere effektive løsninger. Desuden vil missionerne spille en
afgørende rolle, når det drejer sig om at virkeliggøre EU's prioriteter som f.eks. den europæiske grønne
pagt og Europas kræfthandlingsplan.

Din deltagelse tæller
Vi har brug for dig for at gennemføre vores mission. Indtil videre har missionsudvalg, som er en bred
blanding af eksperter fra områderne innovation, forskning, politikudformning, civilsamfundet og
organisationer, der arbejder med emnerne i praksis, bistået Kommissionen i at fastlægge mulige
missioner. Nu er tiden kommet til at inddrage europæere som dig for at sikre, at missionerne er relevante
og gør en reel forskel. Ved at samarbejde kan vi opnå mere.

Kræftbekæmpelse: Mission Possible

Missionens sigte er styrket forebyggelse, bedre behandling, flere menneskeliv reddet
og bedre livskvalitet for patienter og deres pårørende, der lever med kræft og tiden
derefter. Missionen sættes i værk hen imod udgangen af 2020 med en tidsramme på
ti år og et mål om dels at redde flere end tre millioner menneskeliv med mere

Hvorfor er kræft en stor samfundsmæssig udfordring i Europa?
Europa tegner sig for en fjerdedel af alle kræfttilfælde i verden til trods for, at mindre end 10 % af
verdensbefolkningen lever her.
Men sammen kan vi gøre en bedre indsats #MissionCancer

forebyggelse, og dels opnå, at flere mennesker får et længere og bedre liv frem mod 2030.

Deltag i kræftmissionen — fordi kræft vedrører os alle. Raske mennesker ønsker at forblive raske.
Patienter og deres familier, der oplever en kræftsygdom på nært hold, drager fordel af bedre
behandlingsmetoder, overlevende kræftpatienter vil gerne kunne regne med en bedre livskvalitet efter
behandlingen, og omsorgspersoner har behov for bedre støtte. Vores sundhed og trivsel berører os alle.

En plan for missionen
Kræftmissionsudvalget indledte sit arbejde
med indholdet af missionen i september 2019.
Den første plan blev offentliggjort i
begyndelsen af juni 2020 med en fælles vision
for, hvad missionen skal opnå, og hvordan den
kan gennemføres. Fem komplementære
områder er blevet udpeget:
1. forstå
2. forebygge, hvad der kan forebygges
3. optimere diagnosticering og behandling
4. støtte livskvalitet
5. sikre lige adgang.
■ Missionen tilstræber, at der sættes ind over for alle kræftformer i alle faser. Dette gælder forebyggelse
af risikofaktorer, støtte til overlevende og terminalbehandling og -pleje for alle aldersgrupper under alle
forhold for alle i hele Den Europæiske Union. Dette omfatter mennesker med sjældne kræftformer,
kræftformer hos børn, unge, voksne og ældre, i socialt eller økonomisk sårbare familier og personer, der
bor i afsidesliggende områder osv.
■ En bedre forståelse af de processer og faktorer, der giver grobund for kræft, kan styrke indsatsen på
områderne forebyggelse, behandling og livskvalitet. Desuden varierer muligheden for at få stillet en
diagnose i rette tid til, at det bliver muligt at overleve sygdommen, i høj grad i hele Europa og selv inden
for de enkelte lande. Der lægges vægt på at overvinde ubalancerne i forbindelse med adgang til viden
om kræft samt forebyggelse, diagnosticering, behandling og pleje.
■ Udvalget foreslår 13 ambitiøse anbefalinger med fokus på borgernes behov. I anbefalingerne
opfordres der til et hidtil uset nyt samarbejdsniveau mellem borgere, forskere, institutioner og lande.
Din mening er vigtig for os, så gør din indflydelse gældende! Dette er et kort sammendrag af, hvad
der efter kræftmissionsudvalgets opfattelse er den bedste vej fremad. Men hvad er vigtigt for dig? Hvilke
tiltag er efter din opfattelse mest relevante for at overvinde kræft? Udvalget vil bruge din tilbagemelding

til at tilpasse sin plan. Lad os forene kræfterne, for sammen kan vi gøre en større indsats for at
bekæmpe kræft.

Deltag i debatten på Twitter: #MissionCancer #EUmissions #HorizonEU og hold dig ajour med den
nyeste udvikling på vores websted https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovationframework-programme/missions-horizon-europe_en

