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Nye tilfælde af blærekræft fundet i pakkeforløb

Cirka 95 procent nye tilfælde blev udredt og behandlet i pakkeforløb for kræftområdet i 2018 mod knap 85 procent
i 2013.
De kræftpakkeforløb, der hurtigt skal igangsættes ved begrundet mistanke om kræft, fanger i stigende omfang nye
kræfttilfælde med en variation mellem 84,4 procent (2013) efterfulgt af en vedvarende stigning til 93,5 procent i
2018.
Antallet af nye tilfælde steg med 50 tilfælde fra 2013 til 934 tilfælde i 2017 efterfulgt af 901 tilfælde i 2018. Antallet af nye tilfælde fundet i pakkeforløb steg med 129 tilfælde fra 2013 til 875 tilfælde i 2017 efterfulgt af 859 tilfælde i 2018.
Antal nye tilfælde af blærekræft og antal fundet i pakkeforløb, hele landet
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Antal fundne pakkeforløb

Kilde:

Landspatientregisteret 3. juli 2019 og Cancerregisteret 3. juli 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Noter:

Der tages forbehold for foreløbige tal for 2018
Nye kræfttilfælde er defineret af diagnoser svarende til de kræftområder, hvor der foreligger en pakkeforløbsbeskrivelse
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Pakkeforløb for kræftområdet
Pakkeforløb for kræftområdet er en standardiseret beskrivelse af patienternes forløb fra mistanke om sygdom over udredning, behandling og opfølgning samt rehabilitering og palliation
(lindring ved livstruende sygdom) med anbefalede standardforløbstider for udvalgte elementer i forløbet.
I 2012 blev der etableret en monitoreringsmodel med anvendelse af dedikerede indberetninger for fastsatte målepunkter i patienten forløb. Med anvendelse af disse indberetninger følges området for den første del af patientforløbet fra henvisningen er modtaget i afdelingen
med begrundet mistanke om kræft til den første behandling er foretaget.
En begrundet mistanke om kræft er specifik for de enkelte kræftområder og er beskrevet i
pakkeforløbsbeskrivelserne.
Den første behandlingsform kan variere, men er enten en kirurgisk behandlingsmetode, strålebehandling eller medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi).
For hver pakkeforløb for kræftområdet er angivet anbefalede forløbstider for henvisnings- og
udredningsforløbet og frem til den initiale behandling igangsættes. Forløbstiderne hviler ikke
på konkrete lovgivne patientrettigheder, men er faglige rettesnore for sygehusafdelingernes
planlægning og gennemførelse af udrednings- og behandlingsforløb.
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