
Kohderyhmät
Ensisijaisena kohderyhmänä iPAAC-hankkeessa ovat EU-ta-
son vaikuttajat ja päättäjät kansallisella, alueellisella ja pai-
kallisella tasolla.  Yhteistoimintahankkeessa on työpaket-
teja, joissa arvioidaan innovaatioita kestävien ratkaisujen 
sekä kansallisten syöpäpolitiikkatoimien näkökulmasta. Yh-
teistoimintahankkeen pääpaino on siten toimeenpanossa. 
Tärkein tulos toimeenpanon ja kestävyyden tiekartta syövän 
torjunnassa. Tiekartta tukee EU:n jäsenvaltioita iPAAC:n ja 
sitä edeltäneen CANCON –yhteistoimintahankkeen suosi-
tusten toimeenpanossa.

Innovatiivinen 
kumppanuus 
syöpää vastaan 
(iPAAC)
Innovatiivinen kumppanuus syöpää vastaan on yhteistoimintahanke (joint 
action). Sen lyhenne iPAAC tulee sanoista Innovative Partnerhsip for Action 
Against Cancer. Hankkeessa on 44 kumppania (kansallisia asiantuntijalaitok-
sia sekä näiden yhteydessä toimivia organisaatioita) 24 Euroopan maasta. 
Yhteistoimintahanketta koordinoi Slovenian kansanterveyslaitos (NIJZ).

iPAAC:n tavoitteet
IPAAC -yhteistoimintahankkeen tavoite on hallita syöpää ny-
kyistä paremmin. Innovaatioita haetaan syövän ehkäisystä, 
genomiikasta, syöpätiedon, rekisterien ja syöpähoitojen te-
hostamisesta. Hankkeessa kartoitetaan uusia syöpähoitoja 
ja kattavia hallintomalleja, mukaan lukien kansalliset syöpä-
suunnitelmat, joista tehdään uusi analyysi.



iPAAC:n lopputulokset

1. Jäsenvaltioiden tukeminen CANCON -yhteistoimintahankkeen 
suositusten toimeenpanossa kansallisesti, alueellisesti ja paikallises-
ti. Tiekartta keskittyy useisiin eri aiheiden risteäviin asioihin CANCON 
ja iPAAC –yhteistoimintahankkeiden työpaketeissa. Tiekartta tarjoaa 
näin kokonaisvaltaisen tiivistetyn strategisen työkalun useista tärkeistä 
syövän torjunnan muodoista, jotka ovat erityisen olennaisia päättäjille.

3. Tiettyjen huonoennusteisten syöpien hoitotulosten tehostami-
nen kehittämällä uusia avainmittareita, joissa arvioidaan potilaan kliini-
siä polkuja ja syöpään liittyviä kustannuksia ja toimenpiteitä.  Erityisnä-
kökulmana on haimasyöpä.

5. Syövänhoidon arviointi Euroopan maissa laatumittareiden tarkas-
telun kautta.

7. Näyttöön perustuvan syövänhoidon tukeminen vahvistamalla 
väestötason tietojärjestelmiä.  Pilotoidaan sähköisten ja hallinnollisten 
tiedostojen yhdistämistä. Tavoitteina on arvioida hoidon laatua, kus-
tannuksia ja lopputuloksia. Syövän tiedollisten mittareiden käytön edis-
täminen EU-tasolla.

2. Syövän ehkäisyn vahvistaminen kehittämällä laadukasta väestö-
tason syöpäseulontaa ja arvioimalla uusien mahdollisuuksien hyötyjä 
ja haittoja.  Eriarvoisuuden vähentämiseksi vahvistetaan edelleen eu-
rooppalaista syöväntorjuntaohjeistoa (European Code Against Can-
cer). Arvioidaan, kuinka genomiikka vaikuttaa syövän torjuntaan.

4. Immunoterapioiden käyttöönoton tukeminen klliinisessä työssä 
arvioimalla huolellisesti niihin liittyvät tärkeimmät haasteet.

6. Päättäjien tukeminen hallinnon alalla sisältäen pilottina kattavat 
syövänhoidon verkostot ja päivitetyn kansallisten syöpäsuunnitelmien 
arvioinnin EU-maissa.

IPAAC -yhteistoimintahanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin kolmannesta ter-
veysohjelmasta (2014-2020). Se on alkanut virallisesti 1. huhtikuuta 2018 ja se kestää 
kolme vuotta. Lisätietoja iPAAC -yhteistoimintahankkeesta saa viralliselta verkkosivul-
ta  (www.ipaac.eu) tai ottamalla yhteyttä koordinointiryhmään (ipaac@nijz.si).
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