
Syövän hoidon parantaminen 

Sakari Karjalainen |   Helsinki   |       8.2.2016 

Cancer Control Joint Action 



Mikä on Cancon?  

Cancon on syövän hoitoon ja varhaisdiagnostiikkaan keskittyvä EU-
hanke, jossa Suomen Syöpäyhdistys on mukana STM:n nimeämänä.  

Hankkeen kokonaisbudjetti on 6 milj. e, josta EU:n komissio kattaa 
puolet. Toinen puolikas tulee hankkeeseen osallistuvien maiden 
ministeriöiltä tai mukana olevien toimijoiden omasta budjetista. 

• Kestää kolme vuotta, alkoi 2014 ja päättyy 2017. 

• Mukana on 65 organisaatiota 25 Euroopan maasta, joista 23 kuuluu 
Euroopan unioniin.  

• Tavoitteena saada syöpäasiat entistä vahvemmin mukaan 
jäsenvaltioiden kansalliseen terveyspolitiikkaan. 

• Lopputuloksena on kattava opaskirja, jonka avulla parannetaan 
syöväntorjunnan laatua ja vaikuttavuutta.  



Opaskirjassa potilas on keskiössä 

Opaskirja on Canconin tärkein lopputulos. Se on tarkoitettu 

• päättäjille, 

• terveyspalvelujen tarjoajille ja rahoittajille, ja 

• eri tehtävissä toimiville syövänhoidon ammattilaisille.  

 

Opaskirja keskittyy potilaaseen ja hoitoihin, ja se on tärkeä strateginen 
työkalu hallituksille ja muille päättäjille.  

Opaskirja antaa suosituksia ja ohjeita kansallisiin syöpäohjelmiin. Se 
pyrkii myös yhtenäistämään syövän hoitokäytäntöjä Euroopassa.  

 

 



Canconin yhdeksän osiota   
Cancon on jaettu yhdeksään osioon, ja Suomen Syöpäyhdistys vastaa 
kahdesta: hankkeen viestinnästä ja seulonta-osiosta. Lisäksi olemme 
mukana kuntoutumista käsittelevässä osiossa.  

Kolme kaikkia koskevaa osiota ovat koordinaatio (Slovenia), viestintä ja 
arviointi (Romania). Loput kuusi keskittyvät opaskirjan sisältöihin:   

• 4 Opaskirjan koordinointi (Belgia; Guide coordination)  

• 5 Jäsenvaltiotapaamiset (Italia; Member state platform)                    

• 6 Integroitu syöväntorjunta (Italia; Integrated cancer control)  

• 7 Syövän diagnostiikka ja hoito perusterveydenhuollossa (Slovenia; 
Community-level cancer care)  

• 8 Kuntoutuminen (Ranska; Survivorship and rehabilitation) 

• 9 Seulonta (Screening) 

 



1. Genomitiedon hyödyntäminen onkologiassa Marc Van den Bulcke  
(A public health genomics approach in oncology)  

2. Kansallisten syöpäsuunnitelmien yhteiset tavoitteet Tit Albreht 
(Common objectives of national cancer plans, NCCPs) 

3. Parempaa vaikuttavuutta resursseja uudelleen kohdentamalla   
Roberto Giuseppe Grilli 
(Re-allocation of resources to more effective performance)  

4. Ehkäisyn vaikutukset Giuseppe La Torre 
(Outcome of prevention) 

5. Eriarvoisuus syövän hoidossa Rosana Peiró  
(Inequalities in cancer control)  
 

 

 

Cancon ottaa kantaa syöpäsuunnitelmiin 



Cancon edistää syövänhoitoa 

• Parantamalla syöpähoidon laatua jäsenvaltioissa, 

• parantamalla syöpäpotilaiden ja syövästä parantuneiden 
elämänlaatua kuntoututumista tukemalla, 

• kehittämällä palliatiivista ja saattohoitoa, ja  

• lisäämällä tasa-arvoa syövän diagnostiikassa ja hoidossa.  

 
Yhä useammat syöpään sairastuneet paranevat taudistaan. On tärkeää 
tietää, miten syövästä toipuneet selviytyvät elämässään.  

Enää ei keskitytä siihen, miten kauan ihmiset elävät diagnoosin 
jälkeen vaan miten hyvin he elävät. Hyvä elämä on mahdollista 
syövästä huolimatta.  



Hanke on hyvässä vauhdissa ja kaikki mukana olevat ovat tyytyväisiä 
hankkeen edistymiseen. 

Osioissa työskennellään ahkerasti ja työstetään opaskirjan lukuja: 
ensimmäiset versiot ovat jo valmiina. Seuraavat versiot valmistuvat 
maaliskuussa 2016. 

Opaskirja valmistuu syyskuussa 2016.  

Vuonna 2016 pidetään mm. kaksi policy conferencea yhdessä ECL:n 
(Association of European Cancer Leagues) kanssa. Tilaisuuksissa on 
mukana myös europarlamentaarikkojen syövänvastainen verkosto 
MEPs against Cancer.  

Canconin päätöskonferenssi on helmikuussa 2017 Maltalla. 

 

Loppusuora alkamassa –  
2016 on viimeinen kokonainen vuosi 



Cancon ja Suomen syöpäpolitiikka 

• Osallistumalla Canconiin vaikutetaan syöpäpolitiikan 
eurooppalaisiin linjauksiin -> molemminpuolinen hyöty 

• Cancon vahvistaa syöväntorjunnan verkostoja, joista 
suomalaiset asiantuntijat ja organisaatiot hyötyvät 

• Canconin vaikutukset voivat kohdistua mm.: 

• uuden tiedon hyödyntämiseen hoidoissa 

• syöpäseulontoja koskevaan lainsäädäntöön ja 
ohjeistukseen 

• syöpäpotilaiden kuntoutumisen tukemiseen ja 
kuntoutuksen järjestämiseen 

 

 





• verkkosivuilla osoitteessa cancercontrol.eu 

• tilaa Canconin uutiskirje verkkosivuilta  
cancercontrol.eu/news-events/newsletters/  
ja saat ajankohtaiset uutiset suoraan sähköpostiisi 

• seuraa Canconia somessa  

• Facebook,  

• LinkedIn, 

• Twitter ja Instagram (@2014Cancon, #EU_CanCon)  

 

Lisätietoja Canconista 

http://www.cancercontrol.eu/
http://www.cancercontrol.eu/news-events/newsletters/
http://www.cancercontrol.eu/news-events/newsletters/
http://www.cancercontrol.eu/news-events/newsletters/
https://www.facebook.com/cancon2014
https://www.linkedin.com/company/cancon
https://twitter.com/EU_CanCon
http://instagram.com/cancer_control


Kiitos 


