
CANCER PLAN 

Europe’s Beating Cancer Plan is flying high above European cancer patients. It relies on political principles 

like “health in all policies” and “whole-of-government. It strengthens the idea that cancer cannot be 

countered only by health aspirations.  The support and partnership of all the policy sectors in society are 

needed.  

Again the huge scope of the Plan is confusing. You will hit to a suffocating amount of new mega institutions, 

missions and strategies, directives and initiatives, projects, funds and good intentions. The financing of the 

plan is as fragmentary. That means struggle for recourses. Are we able to handle the entity? 

The patient organisations (ECPC and EPF) have pointed out that crucial is the strength of implementation 

and the rate of realization. The assessment of the “end-users” will give the real-life outcomes of the plan. 

They also look for cost-efficient synergies in implementation and official membership in the Cancer Plan 

Implementation Group. There is also the need to modify the details of the Plan more understandable for 

general use.  

The objective of the Plan is to “place the interests and well-being of patients, their families and the wider 

population at its heart, every step of the way”. In this goal I can sense a slight fragrance from the idea of 

patient centredness. The importance of health literature is mentioned in connection with cancer 

prevention. It should be underlined during the whole patient’s path.  

The Plan misses entirely all the references to the rights of patients which EU have declared in the past. They 

would have given a solid and valuable base for the patient advocacy along the implementation of the plan.   

The Plan includes almost all necessary contents in cancer prevention, care and follow up of survivors. The 

Plan is guided by strong belief in artificial intelligence, big data, genomics and the cooperation of the 

Comprehensive Cancer Centres. However the most important end of the Plan is that EU acknowledges 

equal cancer care as one of the main challenges in European health policy.  

 

Kovat piippuun 

EU on panemassa kovat piippuun syövän torjunnassa. Europe’s Beating Cancer Planissa liikutaan korkealla 

tukeutumalla mm. ”health in all policies” ja “whole-of-government” periaatteisiin. Hyvä niin, sillä syöpää ja 

muita sairauksia ei torjuta vain terveystoimilla, vaan työtä tehdään monilla yhteiskuntaelämän alueilla. Toi-

saalta suunnitelman laajuus hämmentää. Siinä törmää tukahduttavaan määrään mahtavia instituutiohank-

keita, strategioita, missioita, direktiivejä, toimielimiä, aloitteita, rahastoja, projekteja ja hyviä aikeita. Rahoi-

tuskin sirpaloituu. Se tietää kovaa kilpailua resursseista. Pysyyköhän hanke kenenkään käsissä?  

Potilasjärjestöt (ECPC – European Cancer Patient Coalition ja EPF – European Patient Forum) korostavat 

suunnitelman toteutumista käytännössä. Niiden mukaan vain ”loppukäyttäjien” arvio antaa tuloksista to-

dellisen kuvan. EPF toivoi hankkeiden arviointia kustannus-hyöty -näkökulmasta. Suunnitelmalle asetet-

tavaan seurantaryhmään ne toivovat potilasjärjestöjen virallista edustusta. Molemmat järjestöt korostavat 

tarvetta muokata suunnitelman yksityiskohtia yleisesti ymmärrettävään muotoon.  

Ohjelman tärkeimmäksi tavoitteeksi nostetaan potilaiden, heidän perheidensä ja laajan yleisön hyvinvoinnin 

edistäminen suunnitelman joka portaalla. Siinä voi tuntea vienon tuoksahduksen potilasnäkökulmasta. Ih-

misten terveystiedon (health literature) merkitystä korostettiin ennakoinnissa, mutta tarvetta siihen olisi 

koko hoitopolun varrella. Pois olivat suunnitelmasta jääneet mm. EU:n aiemmat pyrkimykset potilaiden 

oikeuksien edistämiseksi. Potilaiden vaikuttamiselle se olisi antanut konkreettista pohjaa.    



Suunnitelmaan on koottu lähes kaikki tarpeellinen syövän ehkäisyn, sairauden hoidon ja ihmisen jälkihoidon 

kannalta. Sitä ohjaa vahva usko tekoälyyn, geeniteknologiaan ja hoitoyksiköiden keskitettyyn yhteistyöhön. 

Sen tärkein merkitys on se, että EU tunnustaa tasaveroisen syövän hoidon yhdeksi tärkeimmistä terveysalan 

haasteista Euroopassa. 

Oma mielenkiintoni yksityiskohdissa kohdistui toimenpiteisiin syövän jälkeisen elämän turvaamiseen.  SSP:n 

työelämähanke on EU:n eturintamassa työelämään palaavien ihmisten tukemisessa. Me eläkeläiset jäämme 

jatkossakin pitkälti oman onnemme nojaan. Tosin luvassa on ”Syövästä selvinneen älykortti” touhujamme 

seuraamaan. 
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