Besegra cancer
Över 3 miljoner liv ska räddas och fler leva längre och
bättre
senast år 2030

Vad menas med ”EU-uppdrag”?
”EU-uppdragen” är delvis inspirerade av Apollo 11:s uppdrag att sätta en människa på månen och går ut
på att lösa stora samhällsproblem, exempelvis att






bekämpa cancer,
anpassa samhället till klimatförändringarna,
skapa grönare städer,
trygga markhälsan för hälsosamma livsmedel och för människorna naturen och klimatet,
skydda haven.

EU-uppdragen kommer att ha olika löptid och budget beroende på hur komplicerat uppdraget är. De
kommer att gå längre än forskning och innovation, och kommer att stimulera sektorsövergripande
innovation för att nå effektiva lösningar. Dessutom kommer uppdragen att spela en avgörande roll för att
nå olika EU-prioriteringar såsom den europeiska gröna given och EU:s cancerbekämpningsplan.

Ditt deltagande är värdefullt
Vi behöver din hjälp med att förverkliga uppdragen. När det gällde att fastställa olika möjliga uppdrag fick
kommissionen hjälp av uppdragsstyrelserna, som är en bred mix av experter inom innovation, forskning,
beslutsfattande och civilsamhällets organisationer. Nu behöver kommissionen hjälp av dig och övriga
européer för att se till att uppdragen blir relevanta och skapar verklig förändring. Om vi arbetar
tillsammans kan vi åstadkomma så mycket mer.

Besegra cancer: Ett fullt möjligt uppdrag

Målet är fler förebyggande insatser, bättre behandling, fler räddade liv och bättre
livskvalitet för patienter och deras familjer under sjukdomstiden och efter. Uppdraget
inleds i slutet av 2020 och ska löpa under tio år för att nå målet år 2030 att ha räddat
över tre miljoner liv genom fler förebyggande insatser, och se till att fler får leva
längre och bättre.

Varför ä
Europa har en fjärdedel av världens alla cance
Men tillsamm

Canceruppdraget:

till 2030 ska fler än 3 miljoner liv räddas, och
tillfrisknade ska leva längre och bättre

Stödja
livskvalitet

Optimera
diagnostik
och
behandling

Förebygga
det som kan
förebyggas

Säkerställa likavärdig tillgång

Engagera dig i canceruppdraget – cancer
angår nämligen oss alla. Friska människor vill
fortsätta vara friska, patienter och deras familjer
som lever med cancer vill ha förbättrade
behandlingar, canceröverlevare vill ha bättre
livskvalitet efter behandlingen och vårdgivarna
behöver mer stöd. Vår hälsa och vårt välmående
berörs vi alla av.

En plan för uppdraget
Förstå sjukdomen

Uppdragsstyrelsen för canceruppdraget började
arbeta med innehållet i september 2019. En första plan offentliggjordes i början av juni 2020 och utgör
en gemensam vision av vad uppdraget bör uppnå och hur detta kan gå till. Fem områden som
kompletterar varandra har valts ut:
1. Förstå sjukdomen
2. förebygga det som kan förebyggas
3. optimera diagnostik och behandling
4. stödja livskvaliteten
5. säkerställa likvärdig tillgång
■ Uppdraget syftar till att ta itu med alla typer av cancer i alla faser: från att förebygga riskfaktorer till att
stödja överlevande och ge palliativ vård, för alla åldrar under alla omständigheter för alla i hela
Europeiska unionen. Här ingår människor med sällsynta cancerformer, cancer som drabbar barn,
ungdomar, vuxna och äldre, cancer i socialt eller ekonomiskt utsatta familjer, människor i glesbygd osv.
■ Att bättre förstå de processer och faktorer som leder till cancer kan förbättra de förebyggande
insatserna, behandlingen och livskvaliteten. Chansen att få en diagnos i tid för att överleva sjukdomen är
dessutom mycket olika runtom i Europa och även inom länder. Det är en prioritet att komma till rätta med
snedfördelningen av kunskapen om cancer, de förebyggande insatserna, diagnostiken, behandlingarna
och vården.
■ Styrelsen föreslår 13 ambitiösa rekommendationer, inriktade på människors behov. Rekommendationerna kräver samarbete på en helt ny nivå mellan allmänheten, forskare och institutioner och
länder.
Din åsikt är viktig, så säg din mening! Detta är en kort sammanfattning av vad uppdragsstyrelsen för
canceruppdraget tror är det bästa sättet att gå tillväga. Men vad är viktigt för dig? Vilka åtgärder tycker
du är mest relevanta för att besegra cancer? Styrelsen kommer att använda din återkoppling för att
justera sin plan. Låt oss gå ihop, för tillsammans är vi bättre utrustade att besegra cancer.

Delta i samtalet på Twitter: #MissionCancer #EUmissions #HorizonEU och följ den senaste utvecklingen
på vår webbplats https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-frameworkprogramme/missions-horizon-europe_sv

