	
  

Første europæiske indeks over behandling af bugspytkirtelkræft
RGB is Red: 115; Green: 74; Blue: 133)?
konkluderer:
tidlig diagnosticering afgørende for at redde liv
Dansk behandling placeret på en anden plads
og bidrager til best practice i EU
Bruxelles, 18. marts 2014
Den første sammenligning af behandling af
bugspytkirtelkræft i Europa viser, at de fleste lande
ikke er opmærksomme nok på sygdommen. Selv
european
om den er årsag til næsten lige så mange dødsfald
pancreatic
som brystkræft, er bugspytkirtelkræft en overset
cancer
kræftsygdom. I 4 ud af 5 lande monitoreres
index
behandlingen ikke, og der savnes bedst praksis.
Her er det danske sundhedsvæsen et foregangsland, da Danmark er næstbedst i Euro
Pancreatic Cancer Index (EPCI) (målestandard for europæisk sundhedspleje), der blev
offentliggjort i dag af den svenske forskningsorganisation Health Consumer
Powerhouse (HCP; svensk tænketank).
– Danmark er et af de få lande, der kombinerer nødvendige elementer af relevant
bugspytkirtelkræft behandling, mener dr. Arne Björnberg, der er leder af HCP Index.
Patienterne får rettigheder og informationer om diagnoser samt behandlingsmuligheder og
behandlingsresultatet er blandt de bedste. På trods dette overlever mindre end 6 procent af
patienterne. Den danske livsstil kan øge risikoen for kræft, derfor skal forebyggelse skal
blive bedre,
Bugspytkirtelkræft har et fortjent ry som en "stille dræber". Kræften opdages oftest for sent,
hvilket gør behandling næsten umulig. Det er den fjerde hyppigste dødsårsag til kræft i EU,
og dræber over 100.000 europæere hvert år. I modsætning til andre kræftformer, stiger
antallet! De fleste mennesker, der får diagnosen bugspytkirtelkræft, vil dør i løbet af det
første år efter diagnosen.
Til trods for den byrde, som sygdommen udgør, har de fleste lande ikke nogen best practice
for behandling. 4 ud af 5 lande kan ikke fremvise data vedrørende resultatet af behandling.
Chancerne for overlevelse er to gange højere i de lande med de bedste
behandlingsresultater sammenlignet med de laveste rangerende lande, viser EHCI.
– Selv om det generelle billede langt fra er lyst, er der frontløbere inden for behandlingen af
bugspytkirtelkræft, forklarer Anne-Marie Yazbeck, projektleder i EPCI. Holland, Danmark,
Frankrig og Irland er gode eksempler. Her synes lægerne mere opmærksomme på
sygdommen, og behandlingsresultater overvåges og dokumenteres. Det opmuntrende er, at
vi kan identificere strategiske trin hen imod fremskridt - hvoraf mange allerede er taget af det
danske behandlingssystem for bugspytkirtelkræft!

	
  

Behov for best practice
Indekset peger på områder i en potentiel paneuropæisk best practice for bugspytkirtelkræft:
•

Læger i den primære sundhedssektor har behov for mere viden omkring
bugspytkirtelkræft, og uddannelse i at genkende de ofte vage symptomer.

•

Tidlig opdagelse er absolut nødvendig for at give mulighed for en effektiv
behandling.

•

Hurtig adgang til speciallæge med henblik på diagnose og operation.

•

Behandlingsresultater skal overvåges og dokumenteres på en systematisk og
lettilgængelig måde.

•

Patientoplysninger om behandlingsmuligheder med lister over kirurger med
special indenfor bugspytkirtelkræft samt behandlingsmuligheder i udlandet.

Indekset - der er den første sammenligning af bugspytkirtelkræftbehandling i Europa dækker følgende områder målt ved 30 indikatorer: Patientrettigheder, oplysninger og
adgang til behandling, forebyggelse, behandlingsresultater, diagnoser, lægemidler og
palliativ behandling.
EPCI viser, er der en stor spredning i de nationale indeks resultater, med en usædvanlig
andel af høj- og middelindkomstlande i den øverste halvdel af indeksrækkefølgen.
Holland ligger øverst (som i mange andre HCP-indekser) med 879 ud af 1000 mulige points,
fulgt af Danmark (872), Frankrig (812), Irland (807) og Storbritannien på en hæderlig 5.
plads (800), til trods for nogle af de laveste overlevelsesrater i Europa!

	
  

Den komplete EPCI-præsentation med rapporter, matrix og individuelle pressemeddelser for
30 lande kan findes frit tilgængeligt på www.healthpowerhouse.com. Hvis materialet
anvendes, skal kilden angives.
EPCI 2014 har modtaget et ubegrænset tilskud fra Celgene.
Hvis du har spørgsmål om EPCI:
Arne Björnberg, mobiltelefon: +46 705848451, arne.bjornberg@healthpowerhouse.com
Anne-Marie Yazbeck: Mobiltelefon: +386 40859278, info@healthpowerhouse.com
Dansk expert i EPCI: professor Michael Bau Mortensen, Odense Universitetssykhus;
m.bau@dadlnet.dk
For flere oplysninger om Euro Pancreatic Cancer Index og Health Consumer Powerhouse
besøg Health Consumer Powerhouse website eller kontakt os om info på
info@healthpowerhouse.com. Du kan følge os på Facebook og Twitter: @HCPhealthindex.
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