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Formand for regionsrådene 

Regionrådsformand Bent Hansen 

Skotteborg 26 

Postbox 21, DK 8800 Viborg. 

Kære Bent Hansen. 

Blærekræftforeningen skal hermed ønske dig et godt nytår. Nytårsforsætter og nytårsønsker hører selvsagt 

nytåret til.  

Et stort nytårsønske fra blærekræftforeningen skal derfor være, at der sker en markant forbedring af 

behandlingsdelen for blærekræftpatienter, således at en større del af patienter med blærekræft kommer i 

behandling inden for den tid lægerne anbefaler. Som påpeget af bl.a. direktør for kræftens bekæmpelse 

Leif Vestergård får kun hver fjerde behandling inden for den forløbstid som lægerne (eksperterne) 

anbefaler. Dette er desværre ikke et nyt fænomen. Allerede tilbage i 2013 var der kun 56 % som kom i 

behandling inden for den anbefalede forløbstid for kirurgi på 34 dage. For hele landet er denne procentsats 

i 3. kvartal 2014 faldet til 34 %. For strålebehandling, hvor forløbstiden er 42 dage bliver kun 26 % i samme 

kvartal behandlet inden for anbefalet forløbstid. 

Patienter med blærekræft har en god overlevelsesprognose, hvis de kommer i behandling til tiden. 

Blærekræft er en relativ aggressiv kræftform, derfor er det så meget mere nødvendigt at patienter med 

blærekræft kommer i en hurtig behandling. 

I 2013 gik regionerne i spidsen for at effektivisere og hermed nedbringe opfølgningsprogrammerne 

(kontrolbesøg). Denne øvelse, som ikke var til glæde for vores medlemmer, har forhåbentlig givet et mindre 

ressourceforbrug hertil, hvorfor vi kunne håbe på en øget indsats i behandlingsdelen.  

I de kommende år vil antallet af kræftpatienter ikke falde og således vil der i år blive flere som får 

konstateret blærekræft. Som forening forsøger vi at indgive disse patienter en optimisme og troen på, at 

med en rettidig behandling er der ingen grund til at afskrive livet. Vi ønsker og håber, at du i din position 

som formand for regionerne, vil sætte behandlingsgarantien højt på dagsordenen i 2015, således af 

blærekræftforeningens profetier for patienterne kan stå til troende. 

På vegne af Blærekræftforeningens bestyrelse. 

Børge Tamsmark 
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