KOMMUNIKASJON I
KRAFTTAK MOT KREFT 2020
KREFTFORMER MED LAV OVERLEVELSE

Kreft i Norge
NYE TILFELLER I 2018

34 190
«Jeg håper jeg lever til neste
gjennombrudd.»
Lars (47), rammet av svulst i hjernen

Menn:

18 321

Kvinner:

15 869

Risikoen for å bli rammet av
en eller annen kreftform
øker med alderen, og 36 %
av alle menn og 30 % av alle
kvinner i Norge blir rammet
av kreft innen fylte 75 år.

Vanligste kreftformer for
menn:
-

Prostatakreft
Lungekreft
Tykktarmskreft
Kreft i blære og
urinveier

Vanligste kreftformer for
kvinner:
-

Brystkreft
Tykktarmskreft
Lungekreft
Føflekkreft

Hver dag får 90 personer en
kreftdiagnose i Norge.
Antall som har, eller har hatt
kreft: 283 894.
Mortalitet, død: I 2017 døde
11 123 av kreft i Norge.
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TEMA – kreftformer med lav overlevelse
De siste tiårene har kreftbehandling gjennomgått en revolusjon. Bare tre av ti overlevde en
kreftsykdom i 1960. I dag overlever tre av fire.
Til tross for store fremskritt vil fremdeles tre av ti kreftpasienter dø av sin sykdom. I 2017 døde
11 123 pasienter som følge av kreft i Norge. Dette utgjorde 27 prosent av alle dødsfall i Norge dette
året.
Innenfor gruppen som ikke overlever er det noen kreftformer som skiller seg ut på statistikken ved at
de har hatt liten utvikling i overlevelse. Samtidig har en rekke andre kreftformer jevnlig fått bedre
prognoser og økt overlevelse.
Noen kreftformer rammer ekstra hardt. Pasientene som rammes av disse har en forventet
overlevelse som ligger svært langt unna gjennomsnittet.
To av disse er:

Lungekreft
•
•
•

•

Rammet 3351 personer i Norge i 2018
Tok 2138 liv i Norge i 2017
Femårsoverlevelse er 19 prosent for menn
og 26 prosent for kvinner (2018). Altså
overlever om lag to av ti, sammenlignet
med sju av ti totalt.
20 prosent av de som døde av kreft i 2017
døde av lungekreft

Bukspyttkjertelkreft
•
•
•

Rammet 909 personer i Norge i 2018
Tok 787 liv i Norge i 2017
Femårsoverlevelse er 11 prosent for menn
og 10,5 prosent for kvinner (2018). Altså
overlever én av ti, sammenlignet med sju av
ti totalt

Aksjonen handler om alle kreftformer med lav overlevelse – lungekreft og buskpyttkjertelkreft er
eksempler på kreftformer med lav overlevelse. Det finnes små og store grupper av pasienter som har
dårlige framtidsutsikter. De to eksemplene over er blant de med lavest overlevelse. Lungekreft er
også den enkeltstående kreftformen som tar flest liv.
Eksempler på andre kreftsykdommer med lav overlevelse:
Tilfeller

Dødsfall Femårsoverlevelse

Glioblastom (en form for kreft i hjernen)

200–250

Spiserørskreft

318

203

19 prosent

Galleblærekreft

145

71

19 prosent

Leverkreft

321

278

under 20 prosent

Magekreft

392

200

25 prosent

Benmargskreft

429

262

ikke rapportert/ikke kurerbar

under 5 prosent
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MÅL for innsamlingsaksjonen
Det viktigste målet: 45 millioner kroner inn.

Hvordan nå målet
Antall bøssebærere på aksjonsdagen er et suksesskriterium for Krafttak mot
kreft. For å sørge for flere bøssebærere i år og i fremtiden bygger vi opp og
utvider frivilligheten i aksjonen. I tillegg må vi skape kjennskap og
engasjement for saken vår, for å sette aktuelle givere i modus for å gi.
Øke synligheten og kjennskapen til Krafttak mot kreft
Øke antall frivillige aksjonsgrupper
Øke antall bøssebærere
Øke antall innsamlinger

HVA GÅR PENGENE TIL
Det finnes flere studier som antyder at forskning på mange av kreftsykdommene med lavest
overlevelse har vært underfinansiert. Kunnskapsutvikling på disse områdene har dermed ikke stått i
forhold til den byrden sykdommene utgjør.
Mer kunnskap er essensielt for å drive utvikling av en bedre kreftomsorg og gi nytt håp til et stort
antall pasienter som hvert år opplever å bli gitt dystre framtidsutsikter på grunn av alvorlig
kreftsykdom. Sterke fagmiljøer er viktig for å yte gode helsetjenester. Det er vist at helsepersonell
som er forskningsaktive drar nytte av det – også i behandling av pasienter. Gjennom å delta i
forskning, rapporterer helsepersonell om bedre sykdomsforståelse, tidlig kunnskap om nye
behandlingsmetoder, rapportering av egne arbeidsprosesser og kunnskap som bidrar til å endre
retningslinjer på nasjonalt nivå. Med andre ord: Kreftpasienter får bedre behandling når
helsepersonell forsker, og dermed øker kompetansen i helsevesenet.
Pengene som samles inn skal gå til forskning på kreftformer med lav overlevelse og tilbud til
pasienter, pårørende og etterlatte. Utlysningen vil omfatte kreftformer med lav overlevelse, og vil
ikke spisses til å gjelde utvalgte kreftformer.
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GIVERMÅTER
Vipps:
•
•

•

•

SMS:
•

Kreftforeningens Vipps-nummer 2277:
o Vipps din gave til 2277
o Vipps for eksempel 200 kroner til 2277
Mange av komiteene har lokale Vipps-numre som er opprettet av
Kreftforeningen.
o Støtt den lokale Krafttak mot kreft- innsamlingen. Vipps
valgfritt beløp til «…»
De som ikke har eget Vipps-nummer, men som ønsker å spore
hvor mye de har samlet inn for eksempel i forbindelse med et
arrangement, kan be giverne merke innbetalingen med et kodeord.
o Vipps din gave til 2277, merk innbetalingen med «...»
Vipps QR-kode:
o Hver innsamlingskomité får tilsendt QR-kodeklistremerker
som de skal klistre på lokket på bøssene.
o QR-koden kan også sendes digitalt til print på plakater etc.
Send kodeord GI til 2277 og gi 250 kroner

Nett:
•
•
•
•
•

Krafttakmotkreft.no
Min innsamling: innsamling.kreftforeningen.no/krafttakmotkreft2020
Facebook donate: det vil kunne legges donate now-knapp på våre poster
Vi vil ikke promotere Facebook-innsamling som en løsning, da vår egne digitale
innsamlingsløsning er bedre. Men vi tar imot og følger opp eventuelle innsamlinger som
dukker opp.
Vi lager en Facebook-innsamling til oss selv

Kontonummer:
•

1503 07 66056
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FAKTA om aksjonen
Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Dette er vår felles store dugnad i
kampen mot kreft og Norges nest største innsamlingsaksjon. I mars hvert år går over 20 000
bøssebærere fra dør til dør og samler inn penger til forskning og gode tilbud til de som er berørt av
kreft. Siden 2006 er det samlet inn over 340 millioner kroner til kreftsaken gjennom Krafttak mot
kreft. En stor andel av våre bøssebærere er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre
lag og foreninger og bedrifter.
I 2020 gjennomføres aksjonen fra 7.–15. mars. Målet er å samle inn 45 millioner kroner til forskning
på og tilbud til de som er berørt av kreftformer med lav overlevelse.
Kampanjeside: www.krafttakmotkreft.no

TEMATEKST
I dag overlever tre av fire nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Det
er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Lungekreft og bukspyttkjertelkreft er blant
disse. To av ti overlever lungekreft og én av ti overlever bukspyttkjertelkreft.
Det er flere årsaker til at noen kreftformer har lav overlevelse. Disse kreftformene oppdages ofte for
sent fordi de har diffuse symptomer og ikke en kul som kan kjennes ved en sjekk. Kreften er dermed
kommet langt når den først oppdages, og mange har spredning på diagnosetidspunktet. Noen
kreftformer er også spesielt utfordrende å behandle, fordi svulsten ligger så vanskelig til at kirurgi
ofte ikke er et alternativ.
Kreftforeningen ønsker med årets Krafttak mot kreft å endre denne alvorlige situasjonen. Midlene
som samles inn skal gå til kreftforskning for å bidra til at flere overlever, og til gode omsorgstilbud for
pasienter og pårørende.
Å bli alvorlig kreftsyk forandrer alt – både for den som er syk og de som er rundt. Å få vite at man får
leve videre, er den aller beste følelsen i livet. Den følelsen vil vi at flere skal få oppleve.
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