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Samfundet skal hjælpe lungekræftpatienter meget
mere
For ti år siden slog et amerikansk studie fast, at screening mod lungekræft kan redde mange liv. Så hvorfor screener vi

ikke?

KOMMENTARER

»Vi oplever, at mange patienter går rundt med en kæmpe skyldfølelse af at være blevet ramt af lungekræft. Og det er også den opfattelse, de møder fra andre. Fra deres
medmennesker. Fra læger. Fra offentligheden. Derfor kommer de ikke afsted til lægen,« skriver Torben Riis Rasmussen og Lisbeth Søbæk Hansen.
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Lungekræft er den kræftsygdom, der er skyld i flest kræftdødsfald i Danmark og resten af verden,

og hvert år rammer lungekræft cirka 4.800 danskere, hvoraf 3.700 årligt dør af sygdommen.

Alligevel er lungekræft den kræftsygdom, vi gør mindst for at opdage herhjemme. Danmark

screener ikke folk – men vi venter med at behandle dem til, at de bliver så syge, at de udviser

symptomer – og her er det oftest for sent.

Der er de seneste par år sket meget i forhold til lungekræftpatienters overlevelse i form af nye

behandlingsmuligheder. Og det er et skridt i den rigtige retning. Men der er ikke sket noget på

screeningområdet – og det er her, vi kan redde liv.

Vi redder kvinders liv fra brystkræft. Fra livmoderkræft. Vi redder folk fra tarmkræft. Fordi vi

screener dem. Så hvorfor lader vi som samfund lungekræftpatienter i stikken?

Screening kan redde liv

For ti år siden slog et amerikansk studie fast, at screening mod lungekræft kan redde mange liv. Ti

år skulle der gå, inden vi fik en europæisk pendant, der understøtter de amerikanske resultater.

NELSON hedder det europæiske studie, der slår fast, at screening kan nedsætte dødeligheden

med op imod 24 procent.

Siden 2014 har vi hos Patientforeningen Lungekræft forsøgt at �å politikerne til at �å øjnene op for

at screene lungekræftpatienter. Så sent som i marts sendte vi hos DLCG en ansøgning til

Sundhedsstyrelsen – om et screeningsprogram målrettet 55-74-årige med en lang tobakshistorie.

Det er livsvigtigt at screene den her målgruppe, inden der opstår symptomer. For når lungekræft

opdages på grund af symptomer – som langvarig hoste eller gentagne lungeinfektioner – er det

oftest for sent.

Så hvorfor screener vi ikke? Vi kender alle til de screeningsprogrammer, der rutinemæssigt

indkalder os til undersøgelser for brystkræft, tarmkræft og livmoderhalskræft. Helt så nemt er det

ikke med lungekræft, hvor livsstil i form af især rygning har stor betydning for udviklingen af

kræft. Derfor skal der screenes målrettet og systematisk. For det kan redde liv.

Er lungekræft stigmatiseret?

Vi oplever, at mange patienter går rundt med en kæmpe skyldfølelse af at være blevet ramt af

lungekræft. Og det er også den opfattelse, de møder fra andre. Fra deres medmennesker. Fra

læger. Fra offentligheden. Derfor kommer de ikke afsted til lægen. Derfor står de ikke i front i det

offentlige rum. Og det kan simpelthen ikke være rigtigt. Hvordan kan vi være så bagud i forhold

til den kræftsygdom, der dræber flest?

Vi har i flere år banket på politikernes dør. For at informere dem om lungekræft, og de store

konsekvenser sygdommen har. Og det kommer bag på politikerne, hvordan tallene ser ud, og

hvor stort problemet egentligt er.

Vi er klar til at gå forrest. Men vi kan ikke gøre det uden politikerne. Vi kan ikke gøre det, uden at

sundhedssystemet tager lungekræft som sygdom seriøst. Så hjælp os kære politikere. Få sat

systematisk screening af lungekræftpatienter i system. Det drejer sig om liv eller død.

Torben Riis Rasmussen er formand for Dansk Lunge Cancer Gruppe, og Lisbeth Søbæk Hansen er

formand for Patientforeningen Lungekræft
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