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Lungnakrabbamein er stórt heil-
brigðisvandamál hér á landi, 

líkt og annars staðar í heiminum, 
og það krabbamein sem leggur 
flesta Íslendinga að velli. Lungna-
krabbamein er oft erfitt viðureign-
ar en batahorfur ráðast mest af 
útbreiðslu sjúkdómsins, þ.e. hvort 
meinið er bundið við lungun og 
brjóstholið eða hefur dreift sér til 
annarra líffæra. Því miður grein-
ast sjúklingar oft seint, en tveir af 
hverjum þremur sjúklingum hafa 
við greiningu dreifðan sjúkdóm.

Þetta á sinn þátt í því að fleiri 
deyja af völdum lungnakrabba-
meins en úr nokkru öðru krabba-
meini, eða í kringum 130 einstak-
lingar á ári. Til samanburðar 
létust 16 Íslendingar í umferðar-
slysum árið 2008 og í kringum 
50 manns úr þriðja algengasta 
krabbameininu, ristilkrabbameini, 
sem aftur undirstrikar hversu 
stórt vandamál lungnakrabba-
mein er. 

Á síðasta áratug hafa orðið tölu-
verðar framfarir í greiningu og 
meðferð lungnakrabbameins sem 
vekja vonir um bættan árangur, 
ekki síst hjá sjúklingum sem ekki 
hafa staðbundinn sjúkdóm. Hér má 
nefna ný og öflugri krabbameins-
lyf og ný meðferðarúrræði eins og 
frystingu og hitameðferð lungna-
æxla. Hins vegar hefur skimun 
áhættuhópa, t.d. þeirra sem reykja 
og eru komnir yfir miðjan aldur, 
með háskerpu tölvusneiðmynda-
tækjum ekki staðið undir vænting-
um. Þá er reynt að greina meinin á 
byrjunarstigi og bæta þannig horf-
ur sjúklinga, en slík skimun er dýr 
og virðist ekki svara kostnaði. 

Rúmlega fjórðungur lungna-
krabbameinssjúklinga gengst 
undir skurðaðgerð þar sem mein-
ið er fjarlægt úr lunganu, en brott-
nám æxlisins er forsenda lækning-
ar. Hlutfall sjúklinga sem gangast 
undir skurðaðgerð er hærra hér 
á landi en víða erlendis og sífellt 
fleiri sjúklingar eru teknir í 
aðgerð. Auk þess hafa íslenskar 
rannsóknir sýnt að árangur þess-
ara skurðaðgerða er mjög góður 
hér á landi og er það ánægjuleg 
staðreynd. Ræður þar miklu að 
framfarir hafa orðið í skurðlækn-
ingum og svæfingum en einnig 
eru myndrannsóknir fyrir aðgerð 
orðnar nákvæmari. 

En alltaf má gera betur og brýnt 
er að bæta árangur skurðmeð-
ferðar enn frekar. Kortlagning 

á útbreiðslu sjúkdómsins fyrir 
aðgerð er afar mikilvæg í þessu 
tilliti. Meta verður hvort krabba-
meinið hafi borist í eitla í nágrenni 
lungans, en þá verður auk skurð-
aðgerðar að beita krabbameins-
lyfjameðferð til að komast fyrir 
sjúkdóminn. Á síðustu árum hafa 
margvíslegar tækninýjungar 
komið fram og má þar helst nefna 
jáeindaskanna og sýnatökur úr 
eitlum með vélinda- og berkju-
ómsjá (EUS/EBUS).

Erlendis eru báðar rannsókn-
irnar orðnar fastur liður áður 
en til aðgerðar kemur en hér á 
landi vantar þennan tækjabúnað 
sárlega. Reyndar hafa sjúkling-
ar verið sendir í jáeindaskanna 
til Kaupmannahafnar en í því er 
óhagræði fyrir bæði sjúklinga 
og aðstandendur þeirra. Hafin er 
söfnun til kaupa á tækjabúnaði til 
eitlatöku með berkju- og vélinda-

ómsjá, en kostnaður er áætlaður í 
kringum 20 milljónir króna. Það 
er von okkar lækna á Landspítala 
að slíkur búnaður verði keyptur 
hingað til lands þegar á næsta ári, 
enda munu slík tæki borga sig upp 
á nokkrum árum.

Hér hefur verið tíundað hvern-
ig bæta má horfur lungnakrabba-
meinssjúklinga með nýjum 
krabbameinslyfjum og fullkomn-
ari skurðaðgerðum. Þessi atriði 
eru þó lítilvæg í samanburði við 
þann árangur sem næst með öfl-
ugu forvarnastarfi. Það er óhagg-
anleg staðreynd að með því að 
útrýma reykingum má koma í veg 
fyrir flest lungnakrabbamein, 
enda talið að 90% þeirra megi 
rekja beint til reykinga. 

Reykingavarnir eru því algjört 
lykilatriði í baráttunni við lungna-
krabbamein og beinast fyrst og 
fremst að því að hindra að ung-
lingar byrji að reykja, en einnig 
að fullorðnum reykingamönnum. 
Það er aldrei of seint að hætta 
að reykja, en rannsóknir sýna að 
með reykbindindi minnkar hætta 
á lungnakrabbameini í allt að 15 
ár eftir að reykingum er hætt, eða 
úr þrítugfaldri í tvöfalda áhættu. 
Mikilvægt er að stjórnvöld veiti fé 
til reykingavarna, enda skilar slíkt 
fé sér margfalt til baka. Árangur-
inn er ótvíræður og undanfarna 
áratugi hefur sem betur fer mikið 
dregið úr reykingum hér á landi. 

Í dag reykja tæplega 18% fullorð-
inna Íslendinga, sem er lægra hlut-
fall en í nágrannalöndum okkar og 
er með því lægsta sem þekkist á 
heimsvísu. 

Dregið hefur úr fjölgun lungna-
krabbameinstilfella og allt bendir 
til þess að tilfellum muni fækka 
enn frekar á næstu áratugum 
þegar forvarnastarf síðustu ára-
tuga skilar sér að fullu. Þetta er 
jákvæð þróun og mikilvæg viður-
kenning fyrir þá sem hafa komið 
að tóbaksvörnum hér á landi. Að 
mínu mati hafa Íslendingar alla 
burði til þess að vera leiðandi í 
reykingavörnum. Því er brýnt 
að stjórnvöld auki fjárveiting-
ar til forvarnarstarfs, ekki síst 
í grunn- og framhaldsskólum. 
Einnig þarf að auka fé til rann-
sókna á lungnakrabbameini og 
auka fræðslu meðal heilbrigðis-
stétta um reykingavarnir.

Rannsóknir hafa þó sýnt að 
fræðsla ein og sér nægir ekki í 
þessari baráttu. Verðstýring og 
takmarkanir á aðgengi tóbaks 
hafa mikið að segja, sérstaklega 
hjá unglingum, en þar er mest í 
húfi. Reykingabann á veitinga- og 
skemmtistöðum er dæmi um vel 
heppnaða aðgerð stjórnvalda og á 
eftir að bjarga fleiri mannslífum 
en flesta grunar. 

Þrátt fyrir áköf mótmæli veit-
ingamanna í upphafi tel ég að 
í dag sé almenn sátt um þessa 
aðgerð, og jafnvel reykingamenn 
fagna því að þurfa ekki að anda 
að sér heilsuspillandi tóbaksreyk 
á almannafæri. Mér er til efs að 
nokkrum myndi detta í hug að 
leyfa aftur reykingar í flugvél-
um eða á opinberum stöðum og 
svo verður einnig um veitinga- og 
skemmtistaði.

Það er ánægjulegt að geta glaðst 
yfir ákveðnum áfangasigrum í 
baráttunni við lungnakrabbamein. 
Á sama tíma er ljóst að hægt er 
að gera mun betur og enn látast 
tugir einstaklinga á hverju ári úr 
sjúkdómi sem nánast er hægt að 
útrýma. Forvarnaaðgerðir eru því 
algjört lykilatriði þegar til lengri 
tíma er litið. Við megum nefnilega 
aldrei gleyma þeirri staðreynd 
að við vitum hver orsök þessa 
illskeytta krabbameins er.

Í tilefni alþjóða lungnakrabba-
meinsdagsins 17. nóvember 2011.
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Þremur árum eftir hrun á 
þjóðin því miður enn langt í 

land. Því er mikilvægt að sjálf-
stæðismenn standi saman á 
örlagatímum þegar þjóðin þarf á 
nýrri forystu að halda. Enda eru 
flokksmenn sammála í nær öllum 
helstu málum. Sammála í Lands-
dómsmálinu þar sem í fyrsta 
sinn er höfðað pólitískt mál hér 
á landi. Sammála um að þörf sé á 
erlendri fjárfestingu í atvinnulíf-
inu og sammála um að óhóflegri 
skattlagningu verði að linna. Þeir 
eru hins vegar ekki sammála um 
það hvort rétt sé að ganga til við-
ræðna við Evrópusambandið um 
aðild.

Í júní 2009 samþykkti Alþingi 
að Ísland skyldi sækja um aðild. 
Margt er þó með þeim hætti að 

rétt er að staldra við. Flestir eru 
sammála um að umgjörð samn-
ingaviðræðnanna sé í ólestri 
vegna sundurþykkis stjórnar-
flokkanna. Á degi hverjum birt-
ast sögur um vanda einstakra 
Evrópuríkja og enginn veit á 
þessari stundu hvernig tekst 
til um viðbrögð. Endurskoðun á 
sjávarútvegsstefnu Evrópusam-
bandsins er ekki lokið. Niður-
stöður skipta Íslendinga miklu 
máli. Því er eðlilegt að margir 
vilji sjá hvernig til tekst. Í slíku 
stórmáli þarf að vanda til verka 
á öllum sviðum og stuðla að víð-
tækri sátt meðal þjóðarinnar um 
vinnubrögð.

Þó að menn greini á um aðild að 
Evrópusambandinu er æskilegt 
að ná samstöðu um hvernig mál-
inu skuli lokið. Sjálfstæðismenn 
ættu að sameinast um að beina 
málinu í nýjan farveg þannig að 
erfiðustu þáttum verði ekki að 
fullu lokið fyrr en árið 2013. Með 
því að sameinast um eftirfar-
andi verklag tryggja flokksmenn 
trausta meðferð þessa mikilvæga 

máls og lýðræðislega afgreiðslu 
þess óháð afstöðu til aðildar: 
1. Nefnd formanna þeirra stjórn-

málaflokka sem eiga fulltrúa 
á Alþingi ásamt utanríkisráð-
herra taki við yfirumsjón með 
viðræðunum.

2. Formlegar samningaviðræð-
ur um sjávarútvegsmál, land-
búnaðar- og dreifbýlismál og 
gjaldmiðlasamstarf hefjist 
árið 2013. Samningaviðræðum 
um aðra kafla verði framhaldið 
með eðlilegum hraða. 

3. Unnar verði fyrir árslok 2012 
skýrslur útfrá íslenskum hags-
munum um: 
a) Endurskoðun sjávarútvegs-

stefnu Evrópusambandsins. 
b) Samkeppnishæfni Íslands til 

lengri tíma m.v. krónu annars 
vegar og evru hins vegar.

c) Framtíðarstöðu í landbúnaði 
og byggðaþróun með saman-
burði milli óbreyttar stöðu og 
aðildar.

4. Samningurinn öðlast því aðeins 
gildi að hann verði samþykktur 
í þjóðaratkvæðagreiðslu.
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