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Opgørelserne i nærværende dokument er nærmere beskrevet i ’Notat vedrørende Sundhedsda-

tastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet’, der kan fin-

des på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside på følgende link:  

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/regi-

strering-specifkke-omraader/kraeftmonitorering/monitoreringsmodeller_kraeft? 

 

Opgørelserne anvender data fra Landspatientregisteret og Det Centrale Personregister.  

 

Vurderingen af data skal foretages med varsomhed begrundet i, at regionerne har implemente-

ret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) i 1. kvartal 2019. Grundet 

overgangen til LPR3 er det endnu ikke muligt at vise tal for 2019. Desuden er der ikke om stati-

onære versioner af data for 1. – 3. kvartal 2020, da tallene for disse kvartaler blev opgjort 8. 

marts 2021, hvorfor de vises i særskilt tabel ved angivelse af ’stationære data’. Ligeledes skal 

der være opmærksomhed på, at stationære tal for 4. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021 blev opgjort 

med en tidsforskydning på en måned i forhold til vanlig praksis ved kvartalsopgørelse henholds-

vis på baggrund af dataversion 10. marts 2020 og 10. juni 2021. Der tages forbehold for forelø-

bige tal. 

 

Tidligere offentliggjorte kvartaler på baggrund af LPR2 for perioden 2013-2018 vises enten med 

stationære data eller opgjort på baggrund af dataversion 28. april 2019. 

 

Stationære data 

Stationære data svarer til de tal, der blev vist ved første offentliggørelse af pågæl-

dende kvartal. Data er ikke blevet opdateret siden dato for opgørelse ved den første 

offentliggørelse. 

 

Dynamiske data 

Dynamiske data er opgjort på baggrund af data, der foreligger i Landspatientregisteret 

på opgørelsestidspunktet for seneste kvartal. Dynamiske data medtager alle indberet-

ninger indtil opgørelsestidspunktet for alle viste kvartaler.  

 

Desuden bygger opgørelsen på Sundhedsdatastyrelsens nye datamodel, der er færdigudviklet, 

men ikke færdigtestet. Derfor kan der være både kendte og ukendte udeståender, som i varie-

rende grad kan slå igennem og påvirke tallene. Derfor italesættes data som udviklingsdata og 

der tages forbehold for foreløbige tal. Regionerne har givet deres accept til de tilgrundliggende 

data i juni 2021. 

 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/registrering-specifkke-omraader/kraeftmonitorering/monitoreringsmodeller_kraeft
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/registrering-specifkke-omraader/kraeftmonitorering/monitoreringsmodeller_kraeft
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Tal for Region Midtjylland kan være ufuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om 

indberetning ved viderehenvisning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene med-

tager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til radiologisk un-

dersøgelse med begrundet mistanke om kræft, fx klinisk mammografi eller CT-scanning, i regi af 

privat aktør, hvilket kan have indflydelse på tallene for regionen og dermed ligeledes tal for hele 

landet. 

 

Tal for Region Nordjylland kan være ufuldstændige for 2. kvartal 2022, da regionen er overgået 

til et nyt patientregistreringssystem ”Nord-EPJ”. Dette medfører, at opgørelsen trækker data 

henover en periode, hvor journalsystemet er udskiftet. Desuden vil det være forventeligt, at 

data for 2. kvartal 2022 ligeledes vil være påvirket. Derudover kan datakvaliteten i forbindelse 

med overgangen i en periode være påvirket af blandt andet flere registreringsfejl end vanligt i 

forbindelse med at skulle anvende et nye system. Ovenstående kan have indflydelse på tallene 

for regionen og dermed ligeledes tal for hele landet. 

 

Nedenstående ændringer er foretaget siden starten af monitoreringsmodellen i 2012. Ved æn-

dring af standardforløbstider sker denne bagudrettet i de dynamisk opdaterede opgørelser. 

 

Der er oprettet en ny forløbsmarkør for forløb med kræft i prostata, hvor behandlingen er ner-

vebesparende kirurgi. Denne er anvendt fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2014.   

 

Monitorering af forløb med analkræft er medtaget fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 

2015. Primo 2016 besluttede Sundhedsstyrelsen at udtage standardforløbstid for analkræft for 

forløb med kirugisk behandling med bagudrettet virkning. Ændringen medtages fra og med kvar-

talsopgørelse for 4. kvartal 2015 med virkning for alle dynamisk opdaterede opgørelser bagud-

rettet. 

  

Monitorering af forløb med lungehindekræft medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvar-

tal 2015. 

 

Monitorering af forløb med kræft i nyrebækken eller urinleder medtages fra og med kvartalsop-

gørelse for 1. kvartal 2015. 

 

Indførelse af ny behandlingsform for brystkræft (’primær rekonstruktion eller onkoplastik med 

plastikkirurgisk assistance) medtages fra og med 1. kvartal 2019. 

 

Ændring af standardforløbstider for kræft i urinveje for alle involverede pakkeforløb med num-

rene 13, 14, 15 og 32. Ændringen medtages fra kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2015. Pakkefor-

løbsnummer 32 medtages i opgørelser fra og med 4. kvartal 2015. I forbindelse med revision af 

pakkeforløb for kræft i blæren ændredes standardforløbstider fra 4. kvartal 2019. 
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Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region 

Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data for tidsperioden omkring og 

lige efter implementeringen. 

 

Sundhedsstyrelsen igangsatte en gennemgang af pakkeforløbsbeskrivelserne i 2018, som siden 

har medført 

- Ændrede standardforløbstider for kræft i æggestok medtages fra og med kvartalsopgø-

relse for 4. kvartal 2019 

- Ændrede stadardforløbstider for kræft i blæren medtages fra og med kvartalsopgørelse 

for 4. kvartal 2019 

- Ændrede standardforløbstider for kræft i hjernen, biopsi blev en del af udredningsperi-

oden samt indførelse af ny behandlingsform partikelterapi med oprettelse af ny forløbs-

markør medtages fra og med kvartalsopgørelse for 2. kvartal 2020 

- Indførelse af ny behandlingsform partikelterapi for hoved- og halskræft med oprettelse 

af ny forløbsmarkør medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2020 

- Ændrede standardforløbstider for primær leverkræft med implementeringsfrist 1. april 

2022 medtages fra og med kvartalsopgørelse for 2. kvartal 2022 

 

Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at data i kan være påvirket med baggrund i pandemien 

COVID-19 marts 2020-februar 2022 samt sygeplejerskestrejken 19. juni -28. august 2021. 

 

Yderligere information om registrerings- og monitoreringsmodel kan findes på www.sundheds-

datastyrelsen.dk. 

 

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 

10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   

 

Sundhedsstyrelsen kommenterer på dataopgørelserne. Notatet kan findes på www.sst.dk. 

 

Øvrige opgørelser for monitorering af kræftområdet kan findes på eSundhed www.esund-

hed.dk. 

  

http://www.sst.dk/
http://www.esundhed.dk/
http://www.esundhed.dk/
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Indhold 

Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype 

Tabel 1a. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger un-

der eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehus-

region, hele landet og indikator, 2. kvartal 2022. 

Datagrundlag: forløb registreret med ’samlet tid til behandling OF4’, hvor der er angivet en stan-

dardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan. 

 

Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført 

inden for angivne standardforløbstider, for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022, procent, for hele 

landet. Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stationære data. 

Datagrundlag: forløb registreret med ’samlet tid til behandling OF4’ uanset kræfttype, behand-

lingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med an-

vendelse af data på regionalt plan. 

 

Tabel 1c. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset be-

handlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 

2013 - 2. kvartal 2022 (undtaget 2019). Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stationære 

data. 

Datagrundlag: forløb registreret med ’samlet tid til behandling OF4’ uanset kræfttype, behand-

lingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med an-

vendelse af data på regionalt plan. 

 

Tabel 1d. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset be-

handlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 

2013 - 2. kvartal 2022 (undtaget 2019). Tidligere offentliggjorte kvartaler 2013-2018 baseres på 

stationære data version 28. april 2019. Øvrige baseres på dynamiske data. 

Datagrundlag: forløb registreret med ’samlet tid til behandling OF4’ uanset kræfttype og be-

handlingsform og reginal tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet på 

data på regionalt plan, angivet for hver region og hele landet. 

 

Tabel 1e. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 1. 

kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra foregående kvartal, fordelt på pak-

keforløbsnummer, for hele landet. Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stationære 

data. 

Datagrundlag: forløb registreret med ’udredning start, første fremmøde’ uanset forudgående og 

efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af ’udredning start, første 

fremmøde’ anvendes den første.  
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Tabel 1f. Antal forløb (OF2A), for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra 

det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Tidligere offentlig-

gjorte kvartaler baseres på stationære data. 

Datagrundlag: forløb registreret med ’OF2A udredningsperiode, diagnose bekræftet’, hvilket vil 

sige registrering af ’udredning start, første fremmøde’ med efterfølgende registrering af ’klinisk 

beslutning om initial behandling’.  

 

Tabel 1g.ff Antal forløb med initial behandling start i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 

1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt 

på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på statio-

nære data. 

Datagrundlag: forløb registreret med ’initial behandling start’ for henholdsvis kirurgisk behand-

ling, nervebesparende kirurgi, medicinsk behandling (kemoterapi) og strålebehandling uanset 

forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af ’initial 

behandling start’ anvendes den første. Der er udarbejdet en tabel for hver behandlingsform. 

 

Tabel 1h. Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for 

kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnum-

mer, behandlingsform, sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2022. Data svarer til angivne 

værdier i tabellerne 2.1ff. 

 

Tabel 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivi-

tetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial be-

handling start med angivelse af behandlingsform. 

OA1 ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræf-

tes i udredningsperioden. 

 

’ff’ refererer til pakkeforløbsnumrene. Der er udarbejdet en tabel for hver organspecifikke kræft-

område med tilhørende figurer for ’samlet tid til behandling’ for hver behandlingsform, hvor der 

er angivet standardforløbstid med angivelse af andel og antal forløb i alt. 

 

Figur 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt ’antal 

forløb i alt’, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2022.  

 

Tabel 2a.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 

2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på syge-

husregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stati-

onære data.’ff’ refererer til pakkeforløbsnumrene. 
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Metastaser uden kendt primær tumor 

Udeladt grundet omlægning af opgørelsesmetode på beggrund af Sundhedsstyrelsens revision 

af pakkeforløbet. Medtages igen ved opgørelse af 3. kvartal 2022, hvor der alene vil blive med-

taget forløb startet efter 1. juli 2022 grundet databrud i forhold til tidligere model. 
 

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standard-

forløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2022. Standardfor-

løbstid er anført ved tabellen. DF3= indikator ’Forløbsperiode’ 

 

Figur 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standard-

forløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2022. 

 

Tabel 4a. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne stan-

dardforløbstid for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra foregående 

kvartal, procent, fordelt på sygehusregion og hele landet, procent. Tidligere offentliggjorte kvar-

tal baseres på stationære data. 
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Dataopgørelser  

Opgørelser for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype 

Tabel 1a Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger 

under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnum-

mer, sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2022. 
 

Pakke- for-
løbs- num-
mer 

Pakkeforløb for kræftområdet Region Samlet tid til 
behandling 
(OF4*) 

Andel for-
løb inden 
for stan-
dard-for-
løbstid, 
procent 

Antal 
forløb 

B01 Brystkræft Syddanmark of4a 52 199 

B01 Brystkræft Hovedstaden of4a 24 305 

B01 Brystkræft Hovedstaden of4a1 - 7 

B01 Brystkræft Sjælland of4a1 - - 

B01 Brystkræft Sjælland of4a 42 106 

B02 Hoved- og halskræft Hovedstaden of4b - 8 

B02 Hoved- og halskræft Hovedstaden of4c1 - - 

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfa-

tisk leukæmi 

Sjælland of4c - - 

B05 Akut leukæmi/fremskreden mye-

lodysplastisk syndrom (MDS) 

Hovedstaden of4b 55 11 

B05 Akut leukæmi/fremskreden mye-

lodysplastisk syndrom (MDS) 

Sjælland of4b - 7 

B07 Kræft i bugspytkirtlen Nordjylland of4a - - 

B07 Kræft i bugspytkirtlen Sjælland of4b - 10 

B08 Kræft i galdegang Hovedstaden of4b - - 

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/ma-

vesækken (ECV) 

Nordjylland of4a - - 

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/ma-

vesækken (ECV) 

Syddanmark of4a - 5 

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/ma-

vesækken (ECV) 

Sjælland of4a - 5 

B10** Primær leverkræft Hovedstaden of4b - 6 

B10** Primær leverkræft Sjælland of4b - - 

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren Nordjylland of4a - - 

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren Hovedstaden of4a - - 

B14 Kræft i blæren Midtjylland of4b 50 12 
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Pakke- for-
løbs- num-
mer 

Pakkeforløb for kræftområdet Region Samlet tid til 
behandling 
(OF4*) 

Andel for-
løb inden 
for stan-
dard-for-
løbstid, 
procent 

Antal 
forløb 

B14 Kræft i blæren Midtjylland of4c - - 

B14 Kræft i blæren Midtjylland of4a 53 15 

B14 Kræft i blæren Syddanmark of4c - - 

B14 Kræft i blæren Hovedstaden of4c - 7 

B15 Kræft i nyre Nordjylland of4a - 5 

B16 Kræft i prostata Nordjylland of4a - 7 

B16 Kræft i prostata Midtjylland of4c - - 

B16 Kræft i prostata Midtjylland of4a 19 16 

B16 Kræft i prostata Syddanmark of4a 41 17 

B16 Kræft i prostata Hovedstaden of4a - 5 

B16 Kræft i prostata Sjælland of4a 36 14 

B17 Kræft i penis Midtjylland of4a - 6 

B17 Kræft i penis Syddanmark of4a - - 

B17 Kræft i penis Sjælland of4a - - 

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer 

(vulva) 

Hovedstaden of4c - - 

B20 Livmoderkræft Midtjylland of4a 55 40 

B20 Livmoderkræft Syddanmark of4a 46 39 

B20 Livmoderkræft Sjælland of4a 38 37 

B21 Kræft i æggestok Nordjylland of4b - - 

B21 Kræft i æggestok Midtjylland of4b 38 16 

B21 Kræft i æggestok Syddanmark of4b 55 11 

B21 Kræft i æggestok Sjælland of4b - 9 

B22 Livmoderhalskræft Nordjylland of4c - - 

B22 Livmoderhalskræft Syddanmark of4a - 6 

B22 Livmoderhalskræft Syddanmark of4c - - 

B22 Livmoderhalskræft Hovedstaden of4a 47 17 

B26 Lungekræft Sjælland of4a 42 33 
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Pakke- for-
løbs- num-
mer 

Pakkeforløb for kræftområdet Region Samlet tid til 
behandling 
(OF4*) 

Andel for-
løb inden 
for stan-
dard-for-
løbstid, 
procent 

Antal 
forløb 

B29 Sarkom i bløddele Midtjylland of4c - - 

B31 Analkræft Midtjylland of4b - - 

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder Midtjylland of4a - 6 

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder Syddanmark of4a - 6 

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder Syddanmark of4b - - 

B33 Lungehindekræft Nordjylland of4b - - 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
*OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start 
med angivelse af behandlingsform: A=kirurgisk, A1=nervebesparende kirurgi, B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling. 
**I forbindelse med revision af pakkeforløb for primær leverkræft er standardforløbstider justeret med implementerings-
frist 1. april 2022. Standardforløbstid ændret for OF4A fra 47 til 43 dage og for OF4B fra 48 til 44 dage. 

 

 

Tabel 1b Kvartiler af andele forløb (OF4*) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført 

inden for angivne standardforløbstider, for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022, procent, 

for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data. 

 

Kvartal Nedre kvartil, procent Median, procent Øvre kvartil, procent 

1. kvartal 2022 63 80 94 

2. kvartal 2022 56 79 93 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Opgørelse er beregnet på de regionale data.  
*OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medta-
ger alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid. 
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Tabel 1c Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset be-

handlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. 

kvartal 2013 - 2. kvartal 2022. Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stationære 

data. 

Region Nordjylland   

  

Midtjylland   

  

Syddanmark   

  

Hovedstaden   

  

Sjælland   

    

Hele landet   

  

Kvartal Andel 

forløb in-

den for 

standard-

forløbs-

tid, pro-

cent 

Antal 

for-

løb i 

alt 

Andel 

forløb 

inden for 

stan-

dardfor-

løbstid, 

procent 

Antal 

for-

løb i 

alt 

Andel 

forløb 

inden for 

stan-

dardfor-

løbstid, 

procent 

Antal 

for-

løb i 

alt 

Andel 

forløb 

inden for 

stan-

dardfor-

løbstid, 

procent 

Antal 

for-

løb i 

alt 

Andel 

forløb 

inden for 

stan-

dardfor-

løbstid, 

procent 

Antal 

for-

løb i 

alt 

Andel 

forløb 

inden for 

stan-

dardfor-

løbstid, 

procent 

Antal 

for-

løb i 

alt 

1. kvt. 2013 77 495 81 714 77 940 67 1.464 64 651 72 4.264 

2. kvt. 2013 84 346 85 713 83 736 63 1.398 65 567 73 3.760 

3. kvt. 2013 84 384 84 792 88 862 72 1.489 72 518 79 4.045 

4. kvt. 2013 83 410 86 973 87 938 75 1.488 74 638 80 4.447 

1. kvt. 2014 83 393 87 742 87 1.023 82 1.352 83 700 84 4.210 

2. kvt. 2014 78 403 83 778 86 1.042 76 1.231 73 611 80 4.065 

3. kvt. 2014 82 573 84 869 89 1.067 80 1.180 80 584 83 4.273 

4. kvt. 2014 78 516 86 1.079 87 1.214 80 1.266 75 677 82 4.752 

1. kvt. 2015 81 508 87 1.060 88 1.124 80 1.266 80 712 84 4.670 

2. kvt. 2015 84 491 85 898 86 1.028 78 1.263 82 673 83 4.353 

3. kvt. 2015 85 543 83 910 89 1.054 83 1.227 84 735 85 4.469 

4. kvt. 2015 81 576 84 1.164 89 1.014 84 1.259 80 766 84 4.779 

1. kvt. 2016 81 568 87 1.043 88 1.016 85 1.232 82 781 85 4.640 

2. kvt. 2016 83 641 84 1.145 86 1.248 81 1.180 75 853 82 5.067 

3. kvt. 2016 82 608 89 1.051 86 1.070 77 883 81 685 83 4.297 

4. kvt. 2016 83 656 87 1.161 88 1.213 81 599 78 708 84 4.337 

1. kvt. 2017 83 658 85 981 88 1.267 86 505 77 796 84 4.207 

2. kvt. 2017 74 571 73 939 86 1.158 75 632 74 702 77 4.002 

3. kvt. 2017 82 621 82 985 88 1.168 85 1.114 80 713 84 4.601 

4. kvt. 2017 85 648 80 1.153 86 1.346 81 1.441 81 565 83 5.153 
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Region Nordjylland   

  

Midtjylland   

  

Syddanmark   

  

Hovedstaden   

  

Sjælland   

    

Hele landet   

  

1. kvt. 2018 83 608 83 895 85 1.186 81 1.425 76 486 83 4.600 

2. kvt. 2018 85 662 78 953 83 1.280 80 1.596 77 631 81 5.122 

3. kvt. 2018 83 642 81 1.041 86 1.119 80 1.541 73 730 81 5.073 

4. kvt. 2018 82 620 78 1.072 86 1.283 76 1.696 78 836 80 5.507 

**             

4. kvt 

2020*** 

81 787 76 1.376 82 1.276 82 1.941 75 896 80 6.276 

1. kvt. 

2021**** 

84 793 80 1.414 82 1.375 82 1.885 76 869 81 6.336 

2. kvt 2021 85 818 78 1.326 85 1.293 77 1.727 65 894 78 6.058 

3. kvt 2021 81 746 83 1.364 86 1.253 78 1.666 64 866 79 5.895 

4. kvt 2021 83 832 79 1.413 81 1.260 78 1.796 63 881 77 6.182 

1. kvt. 2022 87 604 80 1.335 82 1.211 80 1.802 76 851 81 5.803 

2. kvt. 2022 88 576 77 1.425 76 1.111 72 1.792 64 871 74 5.775 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data i nærliggende perioder. 
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 
2017 kan have indflydelse på data pågældende år. 
*OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start med-
tager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid. 
** 2019 ej muligt at opgøre for nuværende. Tal for 1. – 3. kvartal 2020 angives ikke, da de ikke er mulige at opgøre svarende til 
stationære tal for tidligere offentliggjorte kvartaler, hvorfor det ikke en muligt at sammenligne med øvrige kvartaler– men vises 
i selvstændig tabel neden for (tabel 1c.1). 
***Data opgjort på baggrund af LPR3 10. marts 2021 
****Data opgjort på baggrund af LPR3 10. juni 2021  
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Tabel 1c.1 Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset be-

handlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 

stationære data, 1. - 3. kvartal 2020.   

Region Nordjylland   

  

Midtjylland   

  

Syddanmark   

  

Hovedstaden   

  

Sjælland   

    

Hele landet   

  

Kvartal Andel 

forløb 

inden 

for stan-

dardfor-

løbstid, 

procent 

Antal 

for-

løb i 

alt 

Andel 

forløb 

inden 

for 

stan-

dard-

for-

løbs-

tid, 

pro-

cent 

Antal 

forløb i 

alt 

Andel 

forløb 

inden 

for 

stan-

dardfor-

løbstid, 

procent 

Antal 

forløb 

i alt 

Andel 

forløb 

inden 

for 

stan-

dard-

forløbs-

tid, 

procent 

Antal 

forløb 

i alt 

Andel 

forløb 

inden 

for 

stan-

dard-

for-

løbs-

tid, 

pro-

cent 

Antal 

forløb i 

alt 

Andel 

forløb 

inden 

for 

stan-

dard-

for-

løbs-

tid, 

pro-

cent 

Antal 

forløb i 

alt 

1. kvt. 2020 78 795 78 1.433 86 1.414 82 1.921 74 847 80 6.410 

2. kvt. 2020 81 722 78 1.260 83 1.358 84 1.796 73 814 81 5.950 

3. kvt. 2020 85 791 77 1.444 85 1.356 82 1.868 70 886 80 6.345 

Kilde: Landpatientregisteret 8. marts 2021, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal 
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data i nærliggende perioder. 
*OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start med-
tager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid 

 
 

Tabel 1d     Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset be-

handlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 

1. kvartal 2013 – 2. kvartal 2022. Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på dyna-

miske data. 
 

Region Nordjylland   

  

Midtjylland   

  

Syddanmark   

  

Hovedstaden   

  

Sjælland   

    

Hele landet   

  

Kvartal Andel 

forløb 

inden 

for stan-

dardfor-

løbstid, 

procent 

Antal 

for-

løb i 

alt 

Andel 

forløb 

inden 

for stan-

dardfor-

løbstid, 

procent 

Antal 

for-

løb i 

alt 

Andel 

forløb 

inden 

for stan-

dardfor-

løbstid, 

procent 

Antal 

for-

løb i 

alt 

Andel 

forløb 

inden 

for stan-

dardfor-

løbstid, 

procent 

Antal 

for-

løb i 

alt 

Andel 

forløb 

inden 

for stan-

dardfor-

løbstid, 

procent 

Antal 

for-

løb i 

alt 

Andel 

forløb 

inden 

for stan-

dardfor-

løbstid, 

procent 

Antal 

for-

løb i 

alt 

1. kvt. 2013 72 622 76 890 76 1.232 65 1.670 61 710 70 5.124 

2. kvt. 2013 71 627 77 1.151 76 1.374 59 2.025 57 773 67 5.950 

3. kvt. 2013 77 586 78 1.097 83 1.271 67 1.969 66 654 74 5.577 
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Region Nordjylland   

  

Midtjylland   

  

Syddanmark   

  

Hovedstaden   

  

Sjælland   

    

Hele landet   

  

4. kvt. 2013 65 827 76 1.384 79 1.399 68 2.167 66 844 71 6.621 

1. kvt. 2014 70 709 81 1.312 83 1.407 75 1.833 76 838 78 6.099 

2. kvt. 2014 70 682 76 1.260 81 1.413 68 1.703 65 776 73 5.834 

3. kvt. 2014 74 725 79 1.218 84 1.392 75 1.538 75 710 78 5.583 

4. kvt. 2014 63 910 76 1.555 80 1.658 70 2.085 63 949 72 7.157 

1. kvt. 2015 71 728 79 1.477 82 1.480 74 1.773 75 862 77 6.320 

2. kvt. 2015 75 699 77 1.349 80 1.383 75 1.664 75 804 77 5.899 

3. kvt. 2015 78 711 77 1.233 86 1.355 79 1.566 79 868 80 5.733 

4. kvt. 2015 71 852 76 1.663 81 1.546 74 1.899 72 998 76 6.958 

1. kvt. 2016 71 740 80 1.319 83 1.383 79 1.617 76 919 79 5.978 

2. kvt. 2016 77 732 79 1.319 82 1.594 77 1.450 72 928 78 6.023 

3. kvt. 2016 79 704 85 1.247 82 1.401 71 1.208 78 752 79 5.312 

4. kvt. 2016 79 749 82 1.338 83 1.460 74 1.120 73 836 79 5.503 

1. kvt. 2017 78 786 78 1.343 83 1.536 74 1.501 73 937 77 6.103 

2. kvt. 2017 70 707 69 1.312 80 1.492 68 1.509 69 817 72 5.837 

3. kvt. 2017 76 743 74 1.320 84 1.391 81 1.613 75 816 79 5.883 

4. kvt. 2017 74 919 70 1.795 78 1.962 71 2.396 67 950 72 8.022 

1. kvt. 2018 81 714 76 1.221 82 1.490 78 1.710 68 716 78 5.851 

2. kvt. 2018 81 797 72 1.324 80 1.603 75 1.913 68 849 75 6.486 

3. kvt. 2018 78 742 76 1.209 83 1.370 77 1.714 70 825 77 5.860 

4. kvt. 2018 79 681 79 1.120 82 1.500 76 1.750 76 871 78 5.922 

**             

1. kvt 2020 77 813 78 1.429 85 1.415 82 1.905 73 877 80 6.439 

2. kvt 2020 81 730 78 1.263 83 1.357 84 1.780 72 838 81 5.968 

3. kvt 2020 84 802 76 1.454 84 1.370 82 1.852 69 913 80 6.391 

4. kvt 2020 79 827 74 1.413 81 1.337 81 1.944 74 942 78 6.463 

1. kvt 2021 82 832 78 1.445 81 1.438 81 1.928 74 899 79 6.542 

2. kvt 2021 79 946 74 1.484 81 1.429 73 1.885 59 1.005 74 6.749 
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Region Nordjylland   

  

Midtjylland   

  

Syddanmark   

  

Hovedstaden   

  

Sjælland   

    

Hele landet   

  

3. kvt 2021 75 859 78 1.477 82 1.398 74 1.809 60 950 75 6.493 

4. kvt. 2021 79 882 75 1.499 77 1.378 74 1.927 60 953 74 6.639 

1. kvt. 2022 83 663 76 1.456 77 1.351 77 1.932 69 956 76 6.358 

2. kvt. 2022 88 576 77 1.425 76 1.111 72 1.792 64 871 74 5.775 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 
2013-2018 Landspatientregisteret 28. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data i nærliggende perioder. 
*OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start 
medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid. 
**2019 ej muligt at opgøre for nuværende. 
***Tidligere offentliggjorte kvartaler 2013-2018 baseres på dataversion 28. april 2019. Øvrige baseres på dynamiske data 

 
 

Tabel 1e Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 1. 

kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, 

fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Tidligere offentliggjorte kvartal ba-

seres på stationære data. 

 

Pakkeforløbs-
nummer 

Pakkeforløb for kræftområdet Antal forløb 
1. kvartal 
2022 

Antal forløb 
2. kvartal 
2022 

Ændring i 
antal forløb   

B01 Brystkræft 6.637 7.003 366 

B02 Hoved- og halskræft 2.569 2.565 -4 

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi 486 473 -13 

B04 Myelomatose 187 223 36 

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk 

syndrom (MDS) 

74 98 24 

B06 Kroniske myeloide sygdomme 253 248 -5 

B07 Kræft i bugspytkirtlen 435 477 42 

B08 Kræft i galdegang 93 121 28 

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken 

(ECV) 

2.233 2.283 50 

B10 Primær leverkræft 225 162 -63 

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren 61 55 -6 

B12 Kræft i tyk- og endetarm 8.488 8.800 312 

B13 Kræft i blæren og nyre 4.153 3.906 -247 

B16 Kræft i prostata 1.999 1.867 -132 

B17 Kræft i penis 139 160 21 

B18 Kræft i testikel 505 479 -26 

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) 73 65 -8 
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Pakkeforløbs-
nummer 

Pakkeforløb for kræftområdet Antal forløb 
1. kvartal 
2022 

Antal forløb 
2. kvartal 
2022 

Ændring i 
antal forløb   

B20 Livmoderkræft 1.788 1.803 15 

B21 Kræft i æggestok 373 363 -10 

B22 Livmoderhalskræft 125 142 17 

B23 Kræft i hjernen 770 808 38 

B24 Kræft i øje og orbita 37 40 3 

B25 Modermærkekræft i hud 2.049 2.531 482 

B26 Lungekræft 3.904 3.972 68 

B27 Sarkom i knogle 38 22 -16 

B29 Sarkom i bløddele 171 188 17 

B30 Kræft hos børn 58 49 -9 

B31 Analkræft 66 58 -8 

B33 Lungehindekræft 58 40 -18 

 I alt 38.047 39.001 954 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres 
med ’-’. 
Forløb med registrering af ’udredning start, første fremmøde AFBxxB’, ved flere registreringer anvendes den først registre-
rede for hvert forløb.  

 
 

Tabel 1f Antal forløb (OF2A*), for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Tidligere 

offentliggjorte kvartal baseres på stationære data. 
 

Pakkeforløbs-
nummer 

Pakkeforløb for kræftområdet Antal forløb 
1. kvartal 
2022 

Antal forløb 
2. kvartal 
2022 

Ændring i 
antal forløb   

B01 Brystkræft 1.275 1.346 71 

B02 Hoved- og halskræft 676 677 1 

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leu-

kæmi 

371 359 -12 

B04 Myelomatose 125 144 19 

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk 

syndrom (MDS) 

48 65 17 

B06 Kroniske myeloide sygdomme 100 99 -1 

B07 Kræft i bugspytkirtlen 199 218 19 

B08 Kræft i galdegang 53 52 -1 

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken 

(ECV) 

208 243 35 
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Pakkeforløbs-
nummer 

Pakkeforløb for kræftområdet Antal forløb 
1. kvartal 
2022 

Antal forløb 
2. kvartal 
2022 

Ændring i 
antal forløb   

B10 Primær leverkræft 128 86 -42 

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren 51 46 -5 

B12 Kræft i tyk- og endetarm 1.047 1.031 -16 

B13 Kræft i blæren og nyre 726 702 -24 

B16 Kræft i prostata 1.020 985 -35 

B17 Kræft i penis 22 21 -1 

B18 Kræft i testikel 77 84 7 

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) 42 32 -10 

B20 Livmoderkræft 198 185 -13 

B21 Kræft i æggestok 202 205 3 

B22 Livmoderhalskræft 71 72 1 

B23 Kræft i hjernen 75 57 -18 

B24 Kræft i øje og orbita 13 14 1 

B25 Modermærkekræft i hud 827 1.009 182 

B26 Lungekræft 1.357 1.370 13 

B27 Sarkom i knogle 9 7 -2 

B29 Sarkom i bløddele 71 73 2 

B30 Kræft hos børn 35 26 -9 

B31 Analkræft 39 39 0 

B33 Lungehindekræft 25 21 -4 

 I alt 9.090 9.268 178 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres 
med ’-’. 
*OF2A ’udredningsperiode, diagnose bekræftet’ angiver perioden fra første fremmøde til udredning til der efter udredning 
tages klinisk beslutning om at tilbyde behandling, hvor udredningsperioden resulterer i, at diagnose bekræftes eller at der 
fortsat er begrundet mistanke om kræft.  

 
 

Tabel 1g.1  Antal forløb med initial kirurgisk behandling (undtaget nervebesparende kirurgi) i 

pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med an-

givelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for 

hele landet. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data. 
 

Pakkeforløbs-
nummer 

Pakkeforløb for kræftområdet Antal for-
løb 1. kvar-
tal 2022 

Antal for-
løb 2. kvar-
tal 2022 

Ændring i 
antal forløb 

B01 Brystkræft 896 887 -9 

B02 Hoved- og halskræft 299 304 5 

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi - - - 
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Pakkeforløbs-
nummer 

Pakkeforløb for kræftområdet Antal for-
løb 1. kvar-
tal 2022 

Antal for-
løb 2. kvar-
tal 2022 

Ændring i 
antal forløb 

B06 Kroniske myeloide sygdomme - - - 

B07 Kræft i bugspytkirtlen 71 58 -13 

B08 Kræft i galdegang 17 13 -4 

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken 

(ECV) 

26 24 -2 

B10 Primær leverkræft 65 46 -19 

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren 38 25 -13 

B12 Kræft i tyk- og endetarm 725 651 -74 

B14 Kræft i blæren 68 56 -12 

B15 Kræft i nyre 228 171 -57 

B16 Kræft i prostata 125 100 -25 

B17 Kræft i penis 20 16 -4 

B18 Kræft i testikel 17 10 -7 

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) 29 31 2 

B20 Livmoderkræft 168 173 5 

B21 Kræft i æggestok 135 146 11 

B22 Livmoderhalskræft 25 39 14 

B23 Kræft i hjernen - - - 

B24 Kræft i øje og orbita - - - 

B25 Modermærkekræft i hud 770 960 190 

B26 Lungekræft 355 327 -28 

B27 Sarkom i knogle 5 7 2 

B29 Sarkom i bløddele 57 56 -1 

B30 Kræft hos børn - 6 - 

B31 Analkræft 6 9 3 

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder 26 20 -6 

B33 Lungehindekræft - - - 

 I alt 4.180 4.140 -40 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5.  Ændring fra foregående kvartal markeres 
med ’-’. 
Forløb registreret med ’initial behandling start, kirurgisk AFBxxF1’ for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den 
første.  
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Tabel 1g.1A   Antal forløb brystkræft med plastikkirurgi med plastikkirurgisk assistance hen-

holdsvis prostatakræft med initial nervebesparende kirurgi i pakkeforløb for 1. 

kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående 

kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Tidligere offentliggjorte 

kvartal baseres på stationære data. 
 

Pakkeforløbs-
nummer 

Pakkeforløb for kræftområdet Antal for-
løb 1. kvar-
tal 2022 

Antal for-
løb 2. kvar-
tal 2022 

Ændring i 
antal for-
løb siden 
sidste kvar-
tal 

B01 Brystkræft 67 42 -25 

B16 Kræft i prostata 154 125 -29 

 I alt 220 165 -55 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres 
med ’-’. 
Forløb registreret med ’initial behandling start, nervebesparende kirurgi AFBxxF1A’ for hvert forløb. Ved flere registrerin-
ger anvendes den første. 

 

 

Tabel 1g.2 Antal forløb med initial medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) i pakkefor-

løb (organspecifik kræfttype), for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse 

af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele 

landet. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data. 
 

Pakkeforløbs-
nummer 

Pakkeforløb for kræftområdet Antal for-
løb 1. kvar-
tal 2022 

Antal for-
løb 2. kvar-
tal 2022 

Ændring i 
antal for-
løb 

B01 Brystkræft 380 368 -12 

B02 Hoved- og halskræft 20 11 -9 

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi 223 206 -17 

B04 Myelomatose 55 63 8 

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk 

syndrom (MDS) 

40 52 12 

B06 Kroniske myeloide sygdomme 65 71 6 

B07 Kræft i bugspytkirtlen 87 74 -13 

B08 Kræft i galdegang 26 24 -2 

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken 

(ECV) 

99 84 -15 

B10 Primær leverkræft 14 14 0 

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren 25 20 -5 
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Pakkeforløbs-
nummer 

Pakkeforløb for kræftområdet Antal for-
løb 1. kvar-
tal 2022 

Antal for-
løb 2. kvar-
tal 2022 

Ændring i 
antal for-
løb 

B12 Kræft i tyk- og endetarm 138 109 -29 

B14 Kræft i blæren 68 53 -15 

B15 Kræft i nyre 17 26 9 

B16 Kræft i prostata 495 453 -42 

B17 Kræft i penis - - - 

B18 Kræft i testikel - - - 

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) - - - 

B20 Livmoderkræft 18 13 -5 

B21 Kræft i æggestok 61 58 -3 

B22 Livmoderhalskræft 10 16 6 

B23 Kræft i hjernen - 5 - 

B25 Modermærkekræft i hud 16 18 2 

B26 Lungekræft 423 426 3 

B27 Sarkom i knogle - - - 

B29 Sarkom i bløddele 11 6 -5 

B30 Kræft hos børn 30 20 -10 

B31 Analkræft 8 - - 

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder 8 - - 

B33 Lungehindekræft 17 23 6 

 I alt 2.360 2.230 -135 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres 
med ’-’. 
Forløb registreret med ’initial behandling start, medicinsk AFBxxF2’ for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den 
første.  
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Tabel 1g.3 Antal forløb med initial strålebehandling i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), 

for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregå-

ende kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Tidligere offentlig-

gjorte kvartal baseres på stationære data. 
 

Pakkeforløbs-
nummer 

Pakkeforløb for kræftområdet Antal for-
løb 1. kvar-
tal 2022 

Antal for-
løb 2. kvar-
tal 2022 

Ændring i 
antal for-
løb 

B01 Brystkræft 11 - - 

B02 Hoved- og halskræft 198 150 -48 

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi 22 20 -2 

B04 Myelomatose 7 8 1 

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk 

syndrom (MDS) 

- - - 

B07 Kræft i bugspytkirtlen - - - 

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken 

(ECV) 

55 51 -4 

B10 Primær leverkræft - - - 

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren - - - 

B12 Kræft i tyk- og endetarm 76 76 0 

B14 Kræft i blæren 31 30 -1 

B15 Kræft i nyre 8 - - 

B16 Kræft i prostata 57 23 -34 

B17 Kræft i penis - - - 

B18 Kræft i testikel - - - 

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) 8 5 -3 

B20 Livmoderkræft 5 - - 

B21 Kræft i æggestok - - - 

B22 Livmoderhalskræft 23 25 2 

B23 Kræft i hjernen 78 54 -24 

B24 Kræft i øje og orbita - - - 

B25 Modermærkekræft i hud - - - 

B26 Lungekræft 340 296 -44 

B29 Sarkom i bløddele - - - 

B30 Kræft hos børn - - - 

B31 Analkræft 30 36 6 

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder - - - 

B33 Lungehindekræft - - - 

 I alt 975 805 -170 
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Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres 
med ’-’. 
Forløb registreret med ’initial behandling start, strålebehandling AFBxxF3’ for hvert forløb. Ved flere registreringer anven-
des den første.  

 

 

Tabel 1g.1A   Antal forløb hoved- og halskræft henholdsvis kræft i hjernen med partikelterapi i 

pakkeforløb for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra 

det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Tidligere 

offentliggjorte kvartal baseres på stationære data. 
 

Pakkeforløbs-
nummer 

Pakkeforløb for kræftområdet Antal for-
løb 1. kvar-
tal 2022 

Antal for-
løb 2. kvar-
tal 2022 

Ændring i 
antal for-
løb siden 
sidste kvar-
tal 

B02 Hoved- og halskræft 9 - - 

B23 Kræft i hjernen 8 5 -3 

 I alt 15 10 -10 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres 
med ’-’. 
Forløb registreret med ’initial behandling start, partikelterapi AFBxxF3A’ for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes 
den første. Partikelterapi ved hoved- og halskræft medtaget fra 1. kvartal 2021. 
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Tabel 1h Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for be-

handlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer og behandlingsform, sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2022. Data svarer til an-

givne værdier i tabellerne 2.1ff. 

 

Pak-

kefor-

løbs-

num-

mer 

Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet 

 

Kræfttype og behandlingsform Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal 

forløb i 

alt 

B01 Brystkræft (kirurgisk) 87 79 82 198 52 199 24 305 42 106 51 887 

B01 Brystkræft (kirurgisk med plastikkirur-

gisk assistance) 

. . 91 11 75 20 - 7 - - 66 40 

B02 Hoved- og halskræft (kirurgisk) 87 23 80 46 100 23 86 170 68 37 84 299 

B02 Hoved- og halskræft (medicinsk) . . - - - - - 8 . . 33 10 

B02 Hoved- og halskræft (strålebehandling) . . 66 38 - - 68 53 59 41 64 135 

B02 Hoved- og halskræft (partikelterapi) . . . . - - - - . . - 5 

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk 

leukæmi (medicinsk) 

82 11 83 60 88 32 95 56 93 30 89 189 

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk 

leukæmi (strålebehandling) 

. . . . - - - 8 - - 79 15 

B05 Akut leukæmi/fremskreden mye-

lodysplastisk syndrom (MDS) (medi-

cinsk) 

- 6 62 13 64 14 55 11 - 7 61 51 

B07 Kræft i bugspytkirtlen (kirurgisk) - - - 8 85 13 96 27 - 10 87 60 

B07 Kræft i bugspytkirtlen (medicinsk) - - 89 19 69 13 62 21 - 10 70 65 

B08 Kræft i galdegang (kirurgisk) . . - - - - - - - - 91 10 
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Pak-

kefor-

løbs-

num-

mer 

Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet 

 

Kræfttype og behandlingsform Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal 

forløb i 

alt 

B08 Kræft i galdegang (medicinsk) - - - 8 - - - - - - 80 15 

B08 Kræft i galdegang (strålebehandling) . . - - . . . . . . - 0 

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mave-

sækken (ECV) (kirurgisk) 

- - - 5 - 5 - - - 5 52 20 

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mave-

sækken (ECV) (medicinsk) 

. . 90 21 74 19 93 29 56 16 81 85 

B10 Primær leverkræft (kirurgisk)* - - 93 15 - - 81 16 - - 87 40 

B10 Primær leverkræft (medicinsk)* . . - 6 - - - 6 - - 71 15 

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren (kirur-

gisk) 

- - 62 13 - 5 - - . . 67 20 

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren (medi-

cinsk) 

. . - 7 - - - - . . 73 10 

B12 Kræft i tyk- og endetarm (kirurgisk) 86 50 81 173 86 108 80 181 74 118 81 630 

B12 Kræft i tyk- og endetarm (medicinsk) . . 63 16 75 16 69 35 61 28 66 95 

B12 Kræft i tyk- og endetarm (strålebehand-

ling) 

. . 92 12 - 7 80 25 65 17 80 60 

B14 Kræft i blæren (kirurgisk) - - 53 15 58 12 - - 64 14 60 45 

B14 Kræft i blæren (medicinsk) . . 50 12 73 11 82 17 - 5 73 45 

B14 Kræft i blæren (strålebehandling) . . - - - - - 7 - 7 58 20 

B15 Kræft i nyre (kirurgisk) - 5 66 35 76 34 92 48 75 28 77 150 

B15 Kræft i nyre (medicinsk) - - - - - 5 - 5 - 7 83 25 

B16 Kræft i prostata (kirurgisk) - 7 19 16 41 17 - 5 36 14 34 59 
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Pak-

kefor-

løbs-

num-

mer 

Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet 

 

Kræfttype og behandlingsform Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal 

forløb i 

alt 

B16 Kræft i prostata (nervebesparende ki-

rurgi) 

. . 57 14 92 12 93 27 100 11 86 65 

B16 Kræft i prostata (strålebehandling) . . - - . . - 7 . . - 10 

B17 Kræft i penis (kirurgisk) . . - 6 - - - 7 - - 44 15 

B17 Kræft i penis (medicinsk) . . . . . . - - . . - 0 

B17 Kræft i penis (strålebehandling) . . - - . . . . . . - 0 

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer 

(vulva) (kirurgisk) 

- - - 7 . . 71 17 . . 73 25 

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer 

(vulva) (strålebehandling) 

. . - - . . - - . . - 5 

B20 Livmoderkræft (kirurgisk) 82 17 55 40 46 39 69 39 38 37 55 172 

B21 Kræft i æggestok (kirurgisk) 92 12 97 32 85 33 90 42 86 22 90 141 

B21 Kræft i æggestok (medicinsk) - - 38 16 55 11 76 17 - 9 56 55 

B22 Livmoderhalskræft (kirurgisk) - - 83 12 - 6 47 17 . . 61 35 

B22 Livmoderhalskræft (medicinsk) . . - - 92 13 - - . . 94 15 

B22 Livmoderhalskræft (strålebehandling) - - - 6 - - - 10 . . 74 25 

B23 Kræft i hjernen (medicinsk) . . . . . . - - . . - 0 

B23 Kræft i hjernen (strålebehandling) . . - 5 - - 94 18 - 7 97 30 

B23 Kræft i hjernen (partikelterapi) . . . . . . - - . . - 5 

B25 Modermærkekræft i hud (kirurgisk) 100 243 88 205 92 198 89 216 81 113 91 975 

B26 Lungekræft (kirurgisk) 71 55 71 66 79 43 72 79 42 33 69 276 

B26 Lungekræft (medicinsk) 92 25 79 108 84 89 91 107 65 77 81 406 
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Pak-

kefor-

løbs-

num-

mer 

Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet 

 

Kræfttype og behandlingsform Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal for-

løb i alt 

Andel 

forløb in-

den for 

std.for-

løbstid, 

procent 

Antal 

forløb i 

alt 

B26 Lungekræft (strålebehandling) 60 15 57 76 80 69 78 69 57 44 68 273 

B27 Sarkom i knogle (kirurgisk) . . - - . . - - . . - 5 

B27 Sarkom i knogle (medicinsk) . . . . . . - - . . - 0 

B29 Sarkom i bløddele (kirurgisk) . . 79 38 . . 73 15 . . 77 55 

B29 Sarkom i bløddele (medicinsk) . . - - . . - - . . - 5 

B29 Sarkom i bløddele (strålebehandling) . . - - . . - - . . - 5 

B31 Analkræft (medicinsk) . . - - . . - - . . - 5 

B31 Analkræft (strålebehandling) . . - 6 - - 81 16 . . 79 25 

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder (ki-

rurgisk) 

. . - 6 - 6 - 5 - - 50 20 

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder (me-

dicinsk) 

. . - - - - - - . . - 5 

B33 Lungehindekræft (medicinsk) - - - - - - - 5 . . 77 15  
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Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Der vises alene kræftområder med tilhørende behandlingsform, hvor der er opgjort data.  
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data. 
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4 ’samlet tid til behandling’: 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling med nervebesparende kirurgi 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
*Standardforløbstid ændret for primær leverkræft B10 for OF4A fra 47 til 43 dage og for OF4B fra 48 til 44 dage med implementeringsfrist 1. april 2022. 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start  
OF4C1 ’samlet tid til behandling, partikelterapi’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start  
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Tabel 2.1 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B01 Brystkræft  

Standardforløbstid: Kirurgisk: 27 dage, Kirurgi med plastikkirurgisk assistance: 34 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 

Ingen standardforløbstid 
 

Region Andel forløb 
inden for 
std.forløbs-
tid, kirurgisk 
OF4A, pro-
cent 

Antal forløb, 
kirurgisk 
OF4A 

Andel forløb 
inden for 
std.forløbs-
tid, kirurgi 
med plastik-
kirurgisk assi-
stance 
OF4A1, pro-
cent 

Antal forløb, 
kirurgi med 
plastikkirur-
gisk assi-
stance 
OF4A1 

Andel forløb 
inden for 
std.forløbs-
tid, medi-
cinsk OF4B, 
procent 

Antal forløb, 
medicinsk 
OF4B 

Andel forløb 
inden for 
std.forløbs-
tid, stråle-
beh. OF4C, 
procent 

Antal forløb, 
strålebeh. 
OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrun-
det mistanke 
afkræftes i 
udrednings-
periode OA1, 
procent 

Antal forløb, 
der indgår i 
beregningen 
OA1 

Nordjylland 87 79 N = 0 N = 0 Ingen std.tid 21 Ingen std.tid N = 0 77 564 

Midtjylland 82 198 91 11 Ingen std.tid 62 Ingen std.tid N = 0 84 1.874 

Syddanmark 52 199 75 20 Ingen std.tid 73 Ingen std.tid N = 0 69 1.064 

Hovedstaden 24 305 - 7 Ingen std.tid 130 Ingen std.tid - 83 2.673 

Sjælland 42 106 - - Ingen std.tid 65 Ingen std.tid - 72 738 

Hele landet 51 887 66 40 Ingen std.tid 351 Ingen std.tid 5 80 6.913 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4A1 ’samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling med plastikkirurgisk assistance 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden 

 
  



                                                                                                             

 30 / 160 

 

Figur 2.1a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B01 Brystkræft 

                                       887 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.1a. Brystkræft
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.2a1 Andel forløb (OF4A1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2. 

kvartal 2022.   

B01 Brystkræft 

                   

                                                                               
Kilde: Landpatientregisteret 10. majl 2021, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.  
OF4A1 ’samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance’ angiver perioden fra pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling med plastikkirurgisk assistance. 
Tallene for Region Midtjylland er ikke fuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvisning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager 
derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til klinisk mammografi i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen. 
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Figur 2.1a1. Brystkræft
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til kirurgisk behandling med plastikkirurgisk assistance start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.1 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B01 Brystkræft 

 

Region Andel for-
løb OF4A, 
procent, 1. 
kvartal 
2022 

Andel for-
løb OF4A, 
procent, 2. 
kvartal 
2022 

Ændring i 
andele for-
løb OF4A, 
procent 

Andel for-
løb OF4A1, 
procent, 1. 
kvartal 
2022 

Andele 
forløb 
OF4A1, 
procent, 2. 
kvartal 
2022 

Ændring i 
andele for-
løb OF4A1, 
procent 

Andel for-
løb OF4B, 
procent, 1. 
kvartal 
2022 

Andele 
forløb 
OF4B, pro-
cent, 2. 
kvartal 
2022 

Ændring i 
andele for-
løb OF4B, 
procent 

Andel for-
løb OF4C, 
procent, 1. 
kvartal 
2022 

Andel for-
løb OF4C, 
procent, 2. 
kvartal 
2022 

Ændring i 
andele for-
løb OF4C, 
procent 

Nordjylland 89 87 -1 N = 0 N = 0 Ikke bereg-

net 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Midtjylland 77 82 5 - 91 Ikke bereg-

net 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Syddanmark 79 52 -27 85 75 -10 Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Hovedsta-

den 

51 24 -27 - - Ikke bereg-

net 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Sjælland 73 42 -30 - - Ikke bereg-

net 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Hele landet 70 51 -19 74 66 -8 Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4A1 ’samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance’ angiver perioden fra pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling med plastikkirurgisk assistance 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.2 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B02 Hoved- og halskræft 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 32 dage, Strålebehandling: 32 dage og Partikelterapi: 39 dage 

 

Region Andel forløb 
inden for 
std.forløbs-
tid, kirurgisk 
OF4A, pro-
cent 

Antal forløb, 
kirurgisk 
OF4A 

Andel forløb 
inden for 
std.forløbs-
tid, medi-
cinsk OF4B, 
procent 

Antal forløb, 
medicinsk 
OF4B 

Andel forløb 
inden for 
std.forløbs-
tid, stråle-
beh. OF4C, 
procent 

Antal forløb, 
strålebeh. 
OF4C 

Andel forløb 
inden for 
std.forløbs-
tid, partikel-
terapi 
OF4C1, pro-
cent 

Antal forløb, 
partikelterapi 
OF4C1 

Andel forløb, 
hvor begrun-
det mistanke 
afkræftes i 
udrednings-
periode OA1, 
procent 

Antal forløb, 
der indgår i 
beregningen 
OA1 

Nordjylland 87 23 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 75 217 

Midtjylland 80 46 - - 66 38 N = 0 N = 0 68 520 

Syddanmark 100 23 - - - - - - 75 452 

Hovedstaden 86 170 - 8 68 53 - - 65 915 

Sjælland 68 37 N = 0 N = 0 59 41 N = 0 N = 0 94 263 

Hele landet 84 299 - 10 64 135 - 5 72 2.367 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OF4C1 ’samlet tid til behandling, partikelterapi’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.2a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B02 Hoved- og halskræft 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.2a. Hoved- og halskræft
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.2b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B02 Hoved- og halskræft 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’  
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
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Figur 2.2b. Hoved- og halskræft
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial medicinsk onkologisk (kemoterapi) behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.2c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B02 Hoved- og halskræft 

                                                                                                                                                                    135 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Figur 2.2c. Hoved- og halskræft
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial strålebehandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.2c1 Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B02 Hoved- og halskræft 

  
 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4C1 ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start.  
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Figur 2.2c1. Hoved- og halskræft
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til partikelterapi start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.2 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B02 Hoved- og halskræft 

 

Region Andel for-
løb OF4A, 
procent, 1. 
kvartal 
2022 

Andel for-
løb OF4A, 
procent, 2. 
kvartal 
2022 

Ændring i 
andele for-
løb OF4A, 
procent 

Andel for-
løb OF4B, 
procent, 1. 
kvartal 
2022 

Andele 
forløb 
OF4B, pro-
cent, 2. 
kvartal 
2022 

Ændring i 
andele for-
løb OF4B, 
procent 

Andel for-
løb OF4C, 
procent, 1. 
kvartal 
2022 

Andel for-
løb OF4C, 
procent, 2. 
kvartal 
2022 

Ændring i 
andele for-
løb OF4C, 
procent 

Andel for-
løb OF4C1, 
procent, 1. 
kvartal 
2022 

Andel for-
løb OF4C1, 
procent, 2. 
kvartal 
2022 

Ændring i 
andele for-
løb OF4C1, 
procent 

Nordjylland 94 87 -7 N = 0 N = 0 Ikke bereg-

net 

71 N = 0 Ikke bereg-

net 

N = 0 N = 0 Ikke bereg-

net 

Midtjylland 88 80 -7 - - Ikke bereg-

net 

73 66 -7 - N = 0 Ikke bereg-

net 

Syddanmark 89 100 11 - - Ikke bereg-

net 

73 - Ikke bereg-

net 

- - Ikke bereg-

net 

Hovedsta-

den 

88 86 -3 - - Ikke bereg-

net 

87 68 -19 - - Ikke bereg-

net 

Sjælland 79 68 -11 N = 0 N = 0 Ikke bereg-

net 

73 59 -14 - N = 0 Ikke bereg-

net 

Hele landet 88 84 -4 46 - -24 76 64 -12 - - Ikke bereg-

net 
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Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OF4C1 ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start 
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Tabel 2.3 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi 

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 43 dage 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland Ingen std.tid N = 0 82 11 N = 0 N = 0 27 49 

Midtjylland Ingen std.tid N = 0 83 60 N = 0 N = 0 20 117 

Syddanmark Ingen std.tid N = 0 88 32 - - 21 95 

Hovedstaden Ingen std.tid N = 0 95 56 - 8 6 111 

Sjælland Ingen std.tid N = 0 93 30 - - 2 61 

Hele landet Ingen std.tid N = 0 89 189 79 15 15 433 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.3b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi 

                                                                                                                                                                                        

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
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Figur 2.3b. Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial medicinsk onkologisk (kemoterapi) behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.



                                                                                                             

 42 / 160 

 

Figur 2.3c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Figur 2.3c. Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial strålebehandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.3 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 86 82 -5 - N = 0 Ikke beregnet 

Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 79 83 5 - N = 0 Ikke beregnet 

Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 92 88 -4 - - Ikke beregnet 

Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 94 95 1 - - Ikke beregnet 

Sjælland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 100 93 -7 - - Ikke beregnet 

Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 89 89 -1 80 79 -1  

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 

 
  



                                                                                                             

 44 / 160 

 

Tabel 2.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B04 Myelomatose 

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 8 Ingen std.tid N = 0 30 23 

Midtjylland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 18 Ingen std.tid - 13 60 

Syddanmark Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid - Ingen std.tid - 41 46 

Hovedstaden Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 27 Ingen std.tid - 14 43 

Sjælland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 10 Ingen std.tid - 37 30 

Hele landet Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 65 Ingen std.tid 10 25 202 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden  
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Tabel 2a.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B04 Myelomatose 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Sjælland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
* Data opgjort på baggrund af LPR3 10. juni 2021 
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Tabel 2.5 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) 

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 6 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland Ingen std.tid N = 0 - 6 Ingen std.tid N = 0 - 7 

Midtjylland Ingen std.tid N = 0 62 13 Ingen std.tid N = 0 43 28 

Syddanmark Ingen std.tid N = 0 64 14 Ingen std.tid N = 0 30 27 

Hovedstaden Ingen std.tid N = 0 55 11 Ingen std.tid - 11 18 

Sjælland Ingen std.tid N = 0 - 7 Ingen std.tid N = 0 - 10 

Hele landet Ingen std.tid N = 0 61 51 Ingen std.tid N = 0 30 90 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.5b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
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Figur 2.5b. Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial medicinsk onkologisk (kemoterapi) behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.



                                                                                                             

 48 / 160 

 

Tabel 2a.5 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 75 62 -13 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid - 64 Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 75 55 -20 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Sjælland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 68 61 -8 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid  

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.6 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B06 Kroniske myeloide sygdomme 

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 10 Ingen std.tid N = 0 47 30 

Midtjylland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 27 Ingen std.tid N = 0 36 61 

Syddanmark Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 12 Ingen std.tid N = 0 64 94 

Hovedstaden Ingen std.tid - Ingen std.tid 5 Ingen std.tid N = 0 9 11 

Sjælland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 6 Ingen std.tid N = 0 18 11 

Hele landet Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 60 Ingen std.tid N = 0 48 207 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Tabel 2a.6 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B06 Kroniske myeloide sygdomme 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Sjælland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.7 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B07 Kræft i bugspytkirtlen 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland - - - - N = 0 N = 0 46 46 

Midtjylland - 8 89 19 N = 0 N = 0 8 61 

Syddanmark 85 13 69 13 N = 0 N = 0 18 65 

Hovedstaden 96 27 62 21 N = 0 N = 0 52 191 

Sjælland - 10 - 10 N = 0 N = 0 71 49 

Hele landet 87 60 70 65 N = 0 N = 0 42 412 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.7a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B07 Kræft i bugspytkirtlen 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.7a. Kræft i bugspytkirtlen
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.7b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B07 Kræft i bugspytkirtlen 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
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Figur 2.7b. Kræft i bugspytkirtlen
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial medicinsk onkologisk (kemoterapi) behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.7c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B07 Kræft i bugspytkirtlen 

 
 

 
Ingen grafisk fremstiling grundet få data 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2a.7 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B07 Kræft i bugspytkirtlen 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet 

Midtjylland - - Ikke beregnet 95 89 -6 N = 0 N = 0 Ikke beregnet 

Syddanmark - 85 Ikke beregnet 58 69 11 N = 0 N = 0 Ikke beregnet 

Hovedstaden 100 96 -4 65 62 -3 N = 0 N = 0 Ikke beregnet 

Sjælland - - Ikke beregnet 86 - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet 

Hele landet 98 87 -11 79 70 -8 N = 0 N = 0 Ikke beregnet  

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B08 Kræft i galdegang 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland N = 0 N = 0 - - N = 0 N = 0 - - 

Midtjylland - - - 8 - - 11 35 

Syddanmark - - - - N = 0 N = 0 48 21 

Hovedstaden - - - - N = 0 N = 0 61 28 

Sjælland - - - - N = 0 N = 0 54 13 

Hele landet - 10 80 15 100 N = 0 39 100 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.8a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B08 Kræft i galdegang 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.8a. Kræft i galdegang
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.8b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B08 Kræft i galdegang 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
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Figur 2.8b. Kræft i galdegang
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial medicinsk onkologisk (kemoterapi) behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.8c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B08 Kræft i galdegang 

 
 
 

Ingen grafisk fremstilling grundet få data 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2a.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B08 Kræft i galdegang 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland N = 0 N = 0 Ikke beregnet - - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet 

Midtjylland - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet 

Syddanmark - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet 

Hovedstaden - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet 

Sjælland - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet 

Hele landet 86 - Ikke beregnet 79 80 1 N = 0 N = 0 Ikke beregnet  

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 51 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland - - N = 0 N = 0 Ingen std.tid - 92 283 

Midtjylland - 5 90 21 Ingen std.tid 12 87 585 

Syddanmark - 5 74 19 Ingen std.tid - 90 501 

Hovedstaden - - 93 29 Ingen std.tid 14 78 390 

Sjælland - 5 56 16 Ingen std.tid 7 98 396 

Hele landet 52 20 81 85 Ingen std.tid 40 89 2.155 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.9a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.9a. Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.9b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
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Figur 2.9b. Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial medicinsk onkologisk (kemoterapi) behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland N = 0 - Ikke beregnet - N = 0 Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Midtjylland - - Ikke beregnet 85 90 6 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Syddanmark - - Ikke beregnet 84 74 -11 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hovedstaden - - Ikke beregnet 92 93 1 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Sjælland - - Ikke beregnet 42 56 15 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hele landet 47 52 6 80 81 1 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B10 Primær leverkræft 

Standardforløbstid: Kirurgisk*: 43 dage, Medicinsk*: 44 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland - - N = 0 N = 0 Ingen std.tid - 86 14 

Midtjylland 93 15 - 6 Ingen std.tid N = 0 12 43 

Syddanmark - - - - Ingen std.tid N = 0 - 10 

Hovedstaden 81 16 - 6 Ingen std.tid N = 0 50 72 

Sjælland - - - - Ingen std.tid N = 0 - 9 

Hele landet 87 40 71 15 Ingen std.tid N = 0 40 148 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.  
*I forbindelse med revision af pakkeforløb for primær leverkræft er standardforløbstider justeret med implementeringsfrist 1. april 2022.  
Standardforløbstid ændret for OF4A fra 47 til 43 dage og for OF4B fra 48 til 44 dage. 
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Figur 2.10a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B10 Primær leverkræft 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
I forbindelse med revision af pakkeforløb for primær leverkræft er standardforløbstider justeret med implementeringsfrist 1. april 2022.  
Standardforløbstid ændret for OF4A fra 47 til 43 dage. 
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Figur 2.10a. Primær leverkræft
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.10b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B10 Primær leverkræft 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
I forbindelse med revision af pakkeforløb for primær leverkræft er standardforløbstider justeret med implementeringsfrist 1. april 2022.  
Standardforløbstid ændret for OF4B fra 48 til 44 dage.. 
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Figur 2.10b. Primær leverkræft
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial medicinsk onkologisk (kemoterapi) behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B10 Primær leverkræft 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland - - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Midtjylland 93 93 0 - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Syddanmark - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hovedstaden 79 81 2 - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Sjælland - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hele landet 87 87 -0 - 71 Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
I forbindelse med revision af pakkeforløb for primær leverkræft er standardforløbstider justeret med implementeringsfrist 1. april 2022.  
Standardforløbstid ændret for OF4A fra 47 til 43 dage og for OF4B fra 48 til 44 dage. 
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Tabel 2.11 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 29 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland - - N = 0 N = 0 Ingen std.tid N = 0 - 5 

Midtjylland 62 13 - 7 Ingen std.tid N = 0 0 25 

Syddanmark - 5 - - Ingen std.tid N = 0 4 23 

Hovedstaden - - - - Ingen std.tid - 25 12 

Hele landet 67 20 - 10 Ingen std.tid N = 0 6 65 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.11a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.11a. Tarmkræftmetastaser i leveren
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.11b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
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Figur 2.11b. Tarmkræftmetastaser i leveren
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial medicinsk onkologisk (kemoterapi) behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.11 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland - - Ikke beregnet - N = 0 Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Midtjylland 83 62 -22 - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Syddanmark - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hovedstaden - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hele landet 75 67 -8 - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid  

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B12 Kræft i tyk- og endetarm 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 37 dage og Strålebehandling: 41 dage 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland 86 50 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 90 854 

Midtjylland 81 173 63 16 92 12 89 2.359 

Syddanmark 86 108 75 16 - 7 91 2.246 

Hovedstaden 80 181 69 35 80 25 81 1.670 

Sjælland 74 118 61 28 65 17 84 1.249 

Hele landet 81 630 66 95 80 60 87 8.378 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.12a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B12 Kræft i tyk- og endetarm 

                                    630 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.12a. Kræft i tyk- og endetarm
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.12b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B12 Kræft i tyk- og endetarm 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi). 
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Figur 2.12b. Kræft i tyk- og endetarm
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial medicinsk onkologisk (kemoterapi) behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.12c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B12 Kræft i tyk- og endetarm 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Figur 2.12c. Kræft i tyk- og endetarm
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial strålebehandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B12 Kræft i tyk- og endetarm 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland 82 86 4 - N = 0 Ikke beregnet - N = 0 Ikke beregnet 

Midtjylland 85 81 -4 73 63 -11 81 92 10 

Syddanmark 89 86 -3 86 75 -11 67 - Ikke beregnet 

Hovedstaden 84 80 -4 90 69 -21 73 80 7 

Sjælland 82 74 -8 83 61 -22 64 65 1 

Hele landet 85 81 -4 85 66 -19 73 80 7  

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B13 Kræft i urinveje 

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland Ingen std.tid 8 Ingen std.tid - Ingen std.tid N = 0 79 403 

Midtjylland Ingen std.tid 54 Ingen std.tid 15 Ingen std.tid - 79 882 

Syddanmark Ingen std.tid 51 Ingen std.tid 18 Ingen std.tid - 79 649 

Hovedstaden Ingen std.tid 56 Ingen std.tid 26 Ingen std.tid 9 71 907 

Sjælland Ingen std.tid 45 Ingen std.tid 12 Ingen std.tid 7 87 505 

Hele landet Ingen std.tid 214 Ingen std.tid 75 Ingen std.tid 20 78 3.346 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Tabel 2a.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B13 Kræft i urinveje 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Sjælland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B14 Kræft i blæren 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 53 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: 52 dage 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland - - N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 

Midtjylland 53 15 50 12 - - N = 0 N = 0 

Syddanmark 58 12 73 11 - - N = 0 N = 0 

Hovedstaden - - 82 17 - 7 N = 0 N = 0 

Sjælland 64 14 - 5 - 7 N = 0 N = 0 

Hele landet 60 45 73 45 58 20 N = 0 N = 0 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.  
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.14a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B14 Kræft i blæren 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.14a. Kræft i blæren
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.14b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B14 Kræft i blæren 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
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Figur 2.14b. Kræft i blæren
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial medicinsk onkologisk (kemoterapi) behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.14c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B14 Kræft i blæren 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Figur 2.14c. Kræft i blæren
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial strålebehandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B14 Kræft i blæren 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland - - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet - N = 0 Ikke beregnet 

Midtjylland 82 53 -28 63 50 -13 - - Ikke beregnet 

Syddanmark 75 58 -17 - 73 Ikke beregnet - - Ikke beregnet 

Hovedstaden - - Ikke beregnet - 82 Ikke beregnet - - Ikke beregnet 

Sjælland 86 64 -21 - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet 

Hele landet 84 60 -25 74 73 -1 57 58 1  

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B15 Kræft i nyre 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 45 dage, Medicinsk: 45 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland - 5 - - Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = 0 

Midtjylland 66 35 - - Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = 0 

Syddanmark 76 34 - 5 Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = 0 

Hovedstaden 92 48 - 5 Ingen std.tid - N = 0 N = 0 

Sjælland 75 28 - 7 Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = 0 

Hele landet 77 150 83 25 Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = 0 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.15a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B15 Kræft i nyre 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.15a. Kræft i nyre
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.15b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B15 Kræft i nyre 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi). 

 
  

 

83

5 5 7

25

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

A
n

ta
l 
fo

rl
ø

b

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet

Region

0

20

40

60

80

100

A
n

d
e
l 
fo

rl
ø

b

antalof4b (Sum)andelof4b (Sum)

Figur 2.15b. Kræft i nyre
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial medicinsk onkologisk (kemoterapi) behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B15 Kræft i nyre 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland 70 - Ikke beregnet - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Midtjylland 68 66 -2 - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Syddanmark 72 76 4 - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hovedstaden 88 92 3 - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Sjælland 87 75 -12 - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hele landet 79 77 -2 69 83 13 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid  

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B16 Kræft i prostata 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 50 dage, Nervebesparende kirurgi: 82 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 55 dage 

 

Region Andel forløb 
inden for 
std.forløbs-
tid, kirurgisk 
OF4A, pro-
cent 

Antal forløb i 
alt, kirurgisk 
OF4A 

Andel forløb 
inden for 
std.forløbs-
tid, nervebe-
sparende ki-
rurgi OF4A1, 
procent 

Antal forløb i 
alt, nervebe-
sparende ki-
rurgi OF4A1 

Andel forløb 
inden for 
std.forløbs-
tid, medi-
cinsk OF4B, 
procent 

Antal forløb i 
alt, medi-
cinsk OF4B 

Andel forløb 
inden for 
std.forløbs-
tid, stråle-
beh. OF4C, 
procent 

Antal forløb i 
alt, stråle-
beh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrun-
det mistanke 
afkræftes 
OA1, procent 

Antal forløb i 
alt, OA1 

Nordjylland - 7 N = 0 N = 0 Ingen std.tid 36 N = 0 N = 0 33 291 

Midtjylland 19 16 57 14 Ingen std.tid 154 - - 48 641 

Syddanmark 41 17 92 12 Ingen std.tid 48 N = 0 N = 0 25 223 

Hovedstaden - 5 93 27 Ingen std.tid 71 - 7 19 264 

Sjælland 36 14 100 11 Ingen std.tid 101 N = 0 N = 0 16 235 

Hele landet 34 59 86 65 Ingen std.tid 410 - 10 33 1.654 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4A1 ’samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Figur 2.16a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B16 Kræft i prostata 

 

 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.16a. Kræft i prostata
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.16a1 Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B16 Kræft i prostata 

                                  

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A1 ’samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling. 
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Figur 2.16a1. Kræft i prostata
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til nervebesparende kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.16c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B16 Kræft i prostata 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.  
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Figur 2.16c. Kræft i prostata
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial strålebehandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B16 Kræft i prostata 

 

Region Andel for-
løb OF4A, 
procent, 1. 
kvartal 
2022 

Andel for-
løb OF4A, 
procent, 2. 
kvartal 
2022 

Ændring i 
andele for-
løb OF4A, 
procent 

Andel for-
løb OF4A1, 
procent, 1. 
kvartal 
2022 

Andele 
forløb 
OF4A1, 
procent, 2. 
kvartal 
2022 

Ændring i 
andele for-
løb OF4A1, 
procent 

Andel for-
løb OF4B, 
procent, 1. 
kvartal 
2022 

Andel for-
løb OF4B, 
procent, 2. 
kvartal 
2022 

Ændring i 
andele for-
løb OF4B, 
procent 

Andele 
forløb 
OF4C, pro-
cent 1. 
kvartal 
2022 

Andele 
forløb 
OF4C, pro-
cent 2. 
kvartal 
2022 

Ændring i 
andele for-
løb OF4C, 
procent 

Nordjylland 63 - Ikke bereg-

net 

- N = 0 Ikke bereg-

net 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

- N = 0 Ikke bereg-

net 

Midtjylland - 19 Ikke bereg-

net 

100 57 -43 Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

- - Ikke bereg-

net 

Syddanmark 37 41 4 - 92 Ikke bereg-

net 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

- N = 0 Ikke bereg-

net 

Hovedsta-

den 

- - Ikke bereg-

net 

87 93 5 Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

92 - Ikke bereg-

net 

Sjælland 54 36 -18 72 100 28 Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

N = 0 N = 0 Ikke bereg-

net 

Hele landet 46 34 -12 85 86 1 Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

Ingen 

std.tid 

81 - Ikke bereg-

net 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4A1 ’samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B17 Kræft i penis 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 38 dage og Strålebehandling: 42 dage 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 - 10 

Midtjylland - 6 N = 0 N = 0 - - 79 67 

Syddanmark - - N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 100 16 

Hovedstaden - 7 - - N = 0 N = 0 84 43 

Sjælland - - N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 - 7 

Hele landet 44 15 100 N = 0 100 N = 0 85 143 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.17a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B17 Kræft i penis 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.17a. Kræft i penis
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.17b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B17 Kræft i penis 

 
 
 

Ingen grafisk fremstilling grundet få data 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
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Figur 2.17c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B17 Kræft i penis 

 
 
 

Ingen grafisk fremstilling grundet få data 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2a.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B17 Kræft i penis 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland - N = 0 Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet 

Midtjylland - - Ikke beregnet - N = 0 Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet 

Syddanmark - - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet 

Hovedstaden 83 - Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet 

Sjælland N = 0 - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet 

Hele landet 58 44 -14 N = 0 N = 0 100 N = 0 N = 0 Ikke beregnet 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B18 Kræft i testikel 

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = 0 87 39 

Midtjylland Ingen std.tid - Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = 0 84 119 

Syddanmark Ingen std.tid - Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = 0 86 95 

Hovedstaden Ingen std.tid - Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = 0 73 133 

Sjælland Ingen std.tid 6 Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = 0 85 73 

Hele landet Ingen std.tid 10 Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = 0 82 459 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Tabel 2a.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B18 Kræft i testikel 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Sjælland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 

 
  



                                                                                                             

 101 / 160 

 

Tabel 2.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 36 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 43 dage 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland - - Ingen std.tid - N = 0 N = 0 100 18 

Midtjylland - 7 Ingen std.tid N = 0 - - 28 18 

Syddanmark N = 0 N = 0 Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = 0 - - 

Hovedstaden 71 17 Ingen std.tid N = 0 - - 21 28 

Hele landet 73 25 Ingen std.tid N = 0 - 5 46 65 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.19a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.19a. Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.19c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Figur 2.19c. Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial strålebehandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid N = 0 N = 0 Ikke beregnet 

Midtjylland 73 - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid - - Ikke beregnet 

Syddanmark N = 0 N = 0 Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid N = 0 N = 0 Ikke beregnet 

Hovedstaden 84 71 -14 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid - - Ikke beregnet 

Hele landet 77 73 -4 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid - - Ikke beregnet  

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B20 Livmoderkræft 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 29 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland 82 17 Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = 0 94 253 

Midtjylland 55 40 Ingen std.tid - Ingen std.tid N = 0 91 503 

Syddanmark 46 39 Ingen std.tid - Ingen std.tid N = 0 88 379 

Hovedstaden 69 39 Ingen std.tid - Ingen std.tid N = 0 85 267 

Sjælland 38 37 Ingen std.tid - Ingen std.tid N = 0 89 320 

Hele landet 55 172 Ingen std.tid 10 Ingen std.tid N = 0 89 1.722 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.20a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B20 Livmoderkræft 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.20a. Livmoderkræft
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B20 Livmoderkræft 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland 81 82 1 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Midtjylland 72 55 -17 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Syddanmark 44 46 2 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hovedstaden 85 69 -16 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Sjælland 67 38 -29 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hele landet 70 55 -14 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid  

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B21 Kræft i æggestok 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 31 dage, Medicinsk: 30 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland 92 12 - - Ingen std.tid N = 0 79 47 

Midtjylland 97 32 38 16 Ingen std.tid N = 0 26 68 

Syddanmark 85 33 55 11 Ingen std.tid N = 0 34 86 

Hovedstaden 90 42 76 17 Ingen std.tid N = 0 28 95 

Sjælland 86 22 - 9 Ingen std.tid N = 0 36 44 

Hele landet 90 141 56 55 Ingen std.tid N = 0 37 340 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.21a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B21 Kræft i æggestok 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.21a. Kræft i æggestok
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.21b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B21 Kræft i æggestok 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
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Figur 2.21b. Kræft i æggestok
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial medicinsk onkologisk (kemoterapi) behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B21 Kræft i æggestok 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland - 92 Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Midtjylland 82 97 15 57 38 -20 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Syddanmark 83 85 2 36 55 18 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hovedstaden 96 90 -5 100 76 -24 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Sjælland 91 86 -5 - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hele landet 88 90 2 63 56 -7 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid  

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B22 Livmoderhalskræft 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 35 dage 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland - - N = 0 N = 0 - - 100 29 

Midtjylland 83 12 - - - 6 31 32 

Syddanmark - 6 92 13 - - 39 31 

Hovedstaden 47 17 - - - 10 26 42 

Hele landet 61 35 94 15 74 25 46 135 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.22a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B22 Livmoderhalskræft 

 

  
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.22a. Livmoderhalskræft
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.22b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B22 Livmoderhalskræft 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi). 
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Figur 2.22b. Livmoderhalskræft
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial medicinsk onkologisk (kemoterapi) behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.22c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B22 Livmoderhalskræft 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Figur 2.22c. Livmoderhalskræft
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial strålebehandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B22 Livmoderhalskræft 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland - - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet 

Midtjylland - 83 Ikke beregnet - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet 

Syddanmark - - Ikke beregnet - 92 Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet 

Hovedstaden - 47 Ikke beregnet - - Ikke beregnet 78 - Ikke beregnet 

Hele landet 54 61 7 - 94 Ikke beregnet 77 74 -3 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B23 Kræft i hjernen 

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 47 dage, Strålebehandling: 51 dage og Partikelterapi: 57 dage 

 

Region Andel forløb 
inden for 
std.forløbs-
tid, kirurgisk 
OF4A, pro-
cent 

Antal forløb, 
kirurgisk 
OF4A 

Andel forløb 
inden for 
std.forløbs-
tid, medi-
cinsk OF4B, 
procent 

Antal forløb, 
medicinsk 
OF4B 

Andel forløb 
inden for 
std.forløbs-
tid, stråle-
beh. OF4C, 
procent 

Antal forløb, 
strålebeh. 
OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrun-
det mistanke 
afkræftes i 
udrednings-
periode 
OF4C1, pro-
cent 

Antal forløb, 
der indgår i 
beregningen 
OF4C1 

Andel forløb, 
hvor begrun-
det mistanke 
afkræftes i 
udrednings-
periode OA1, 
procent 

Antal forløb, 
der indgår i 
beregningen 
OA1 

Nordjylland Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 86 103 

Midtjylland Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = 0 - 5 N = 0 N = 0 84 105 

Syddanmark Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = 0 - - N = 0 N = 0 95 374 

Hovedstaden Ingen std.tid N = 0 - - 94 18 - - 48 80 

Sjælland Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = 0 - 7 N = 0 N = 0 98 96 

Hele landet Ingen std.tid N = 0 100 N = 0 97 30 - 5 88 758 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OF4C1 ’samlet tid til behandling, partikelterapi’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.23b Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B23 Kræft i hjernen 

 
 
Ingen grafisk fremstilling grundet få data 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 

 
  



                                                                                                             

 119 / 160 

 

Figur 2.23c Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B23 Kræft i hjernen 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
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Figur 2.23c. Kræft i hjernen
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial strålebehandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.23c1 Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B23 Kræft i hjernen 

 
 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4C1 ’samlet tid til behandling, partikelterapi’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi 

 
 
 

5

0

20

40

60

80

100

A
n

ta
l 
fo

rl
ø

b

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet

Region

antalof4c1 (Sum)

Figur 2.23c1. Kræft i hjernen
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til partikelterapi start

1. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. maj 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B23 Kræft i hjernen 

 

Region Andel for-
løb OF4A, 
procent, 1. 
kvartal 
2022 

Andel for-
løb OF4A, 
procent, 2. 
kvartal 
2022 

Ændring i 
andele for-
løb OF4A, 
procent 

Andel for-
løb OF4B, 
procent, 1. 
kvartal 
2022 

Andele 
forløb 
OF4B, pro-
cent, 2. 
kvartal 
2022 

Ændring i 
andele for-
løb OF4B, 
procent 

Andel for-
løb OF4C, 
procent, 1. 
kvartal 
2022 

Andel for-
løb OF4C, 
procent, 2. 
kvartal 
2022 

Ændring i 
andele for-
løb OF4C, 
procent 

Andel for-
løb OF4C1, 
procent,1. 
kvartal 
2022 

Andel for-
løb OF4C1, 
procent, 2. 
kvartal 
2022 

Ændring i 
andele for-
løb OF4C1, 
procent 

Nordjyl-

land 

Ingen 

std.tid 

N = 0 Ingen 

std.tid 

N = 0 N = 0 Ikke bereg-

net 

- N = 0 Ikke bereg-

net 

N = 0 N = 0 Ikke bereg-

net 

Midtjylland Ingen 

std.tid 

N = 0 Ingen 

std.tid 

N = 0 N = 0 Ikke bereg-

net 

75 - Ikke bereg-

net 

N = 0 N = 0 Ikke bereg-

net 

Syddan-

mark 

Ingen 

std.tid 

N = 0 Ingen 

std.tid 

N = 0 N = 0 Ikke bereg-

net 

- - Ikke bereg-

net 

N = 0 N = 0 Ikke bereg-

net 

Hovedsta-

den 

Ingen 

std.tid 

N = 0 Ingen 

std.tid 

- - Ikke bereg-

net 

100 94 -6 - - Ikke bereg-

net 

Sjælland Ingen 

std.tid 

N = 0 Ingen 

std.tid 

- N = 0 Ikke bereg-

net 

- - Ikke bereg-

net 

N = 0 N = 0 Ikke bereg-

net 

Hele landet Ingen 

std.tid 

N = 0 Ingen 

std.tid 

N = 0 N = 0 0 92 97 4 - - Ikke bereg-

net  
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Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
OF4C1 ’samlet tid til behandling, partikelterapi’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi. 
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Tabel 2.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B24 Kræft i øje og orbita 

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Midtjylland Ingen std.tid - Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid - 72 29 

Hovedstaden Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = 0 27 11 

Hele landet Ingen std.tid 5 Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 5 60 40 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Tabel 2a.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B24 Kræft i øje og orbita 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B25 Modermærkekræft i hud 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 31 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland 100 243 Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = 0 6 255 

Midtjylland 88 205 Ingen std.tid 8 Ingen std.tid N = 0 52 491 

Syddanmark 92 198 Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = 0 70 736 

Hovedstaden 89 216 Ingen std.tid - Ingen std.tid N = 0 64 655 

Sjælland 81 113 Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = 0 67 333 

Hele landet 91 975 Ingen std.tid 10 Ingen std.tid N = 0 58 2.470 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.25a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B25 Modermærkekræft i hud 

                                                                                                                                                     975

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.25a. Modermærkekræft i hud
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B25 Modermærkekræft i hud 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland 100 100 -0 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Midtjylland 95 88 -7 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Syddanmark 93 92 -1 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hovedstaden 94 89 -5 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Sjælland 89 81 -9 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hele landet 95 91 -4 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B26 Lungekræft 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: 45 dage 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland 71 55 92 25 60 15 32 220 

Midtjylland 71 66 79 108 57 76 47 638 

Syddanmark 79 43 84 89 80 69 71 1.208 

Hovedstaden 72 79 91 107 78 69 64 890 

Sjælland 42 33 65 77 57 44 57 482 

Hele landet 69 276 81 406 68 273 61 3.438 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.26a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B26 Lungekræft 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.26a. Lungekræft
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.26b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B26 Lungekræft 

                                                                                                                                                                     406 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi). 
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Figur 2.26b. Lungekræft
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial medicinsk onkologisk (kemoterapi) behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.26c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B26 Lungekræft 

                                                                                                                                                                    273 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Figur 2.26c. Lungekræft
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial strålebehandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B26 Lungekræft 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland 66 71 5 88 92 5 83 60 -23 

Midtjylland 74 71 -3 89 79 -10 67 57 -11 

Syddanmark 85 79 -6 95 84 -10 86 80 -7 

Hovedstaden 64 72 8 88 91 3 89 78 -11 

Sjælland 48 42 -5 79 65 -14 60 57 -3 

Hele landet 68 69 1 88 81 -7 79 68 -10 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B27 Sarkom i knogle 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Midtjylland - - N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 38 13 

Hovedstaden - - - - N = 0 N = 0 69 13 

Hele landet - 5 100 N = 0 N = 0 N = 0 54 25 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 

 
  



                                                                                                             

 134 / 160 

 

Figur 2.27a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B27 Sarkom i knogle 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.27a. Sarkom i knogle
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

1. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. maj 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.27b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B27 Sarkom i knogle 

 
 
Ingen grafisk fremstilling grundet få data 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi). 
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Figur 2.27c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B27 Sarkom i knogle 

 
 
 

Ingen grafisk fremstilling grundet få data 
 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2a.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B27 Sarkom i knogle 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Midtjylland - - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet 

Hovedstaden - - Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet 

Hele landet - - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet  

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B29 Sarkom i bløddele 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 35 dage, Medicinsk: 32 dage og Strålebehandling: 36 dage 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 - - 

Midtjylland 79 38 - - - - 38 95 

Hovedstaden 73 15 - - - - 80 84 

Hele landet 77 55 - 5 - 5 58 180 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.29a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B29 Sarkom i bløddele 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.29a. Sarkom i bløddele
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.29b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B29 Sarkom i bløddele 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi). 
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Figur 2.29b. Sarkom i bløddele
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial medicinsk onkologisk (kemoterapi) behandling start

1. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. maj 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.29c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B29 Sarkom i bløddele 

  
 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Figur 2.29c. Sarkom i bløddele
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial strålebehandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B29 Sarkom i bløddele 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland Ikke beregnet N = 0 Ikke beregnet Ikke beregnet N = 0 Ikke beregnet Ikke beregnet N = 0 Ikke beregnet 

Midtjylland 76 79 3 - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet 

Hovedstaden 59 73 15 - - Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet 

Hele landet 71 77 6 - - Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B30 Kræft hos børn 

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid - Ingen std.tid N = 0 - - 

Midtjylland Ingen std.tid - Ingen std.tid 6 Ingen std.tid N = 0 - 9 

Syddanmark Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid - Ingen std.tid N = 0 - 6 

Hovedstaden Ingen std.tid - Ingen std.tid 9 Ingen std.tid - 50 30 

Hele landet Ingen std.tid 5 Ingen std.tid 20 Ingen std.tid N = 0 39 45 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Tabel 2a.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B30 Kræft hos børn 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid  

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.31 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B31 Analkræft 

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 35 dage og Strålebehandling: 35 dage 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Midtjylland Ingen std.tid - - - - 6 24 17 

Syddanmark Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = 0 - - - 10 

Hovedstaden Ingen std.tid - - - 81 16 23 39 

Hele landet Ingen std.tid 5 - 5 79 25 24 65 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.31b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B31 Analkræft 

 

 
 

 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi). 
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Figur 2.31b. Analkræft
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial medicinsk onkologisk (kemoterapi) behandling start

1. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. maj 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.31c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B31 Analkræft 

 

  
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Figur 2.31c. Analkræft
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial strålebehandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.



                                                                                                             

 148 / 160 

 

Tabel 2a.31 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B31 Analkræft 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet 

Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid N = 0 N = 0 Ikke beregnet - - Ikke beregnet 

Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid - - Ikke beregnet 73 81 8 

Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid - - Ikke beregnet 72 79 7 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.32 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder 

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Midtjylland - 6 - - Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = 0 

Syddanmark - 6 - - Ingen std.tid - N = 0 N = 0 

Hovedstaden - 5 - - Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = 0 

Sjælland - - N = 0 N = 0 Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = 0 

Hele landet 50 20 - 5 Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = 0 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.32a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 
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Figur 2.32a. Kræft i nyrebækken eller urinleder
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial kirurgisk behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Figur 2.32b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi). 
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Figur 2.32b. Kræft i nyrebækken eller urinleder
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial medicinsk onkologisk (kemoterapi) behandling start

1. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. maj 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.32 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Midtjylland - - Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Syddanmark - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hovedstaden - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Sjælland - - Ikke beregnet - N = 0 Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hele landet 69 50 -19 - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Tabel 2.33 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele 

landet og indikator, 2. kvartal 2022.   

B33 Lungehindekræft 

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid 

 

Region Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, kirurgisk 
OF4A, procent 

Antal forløb, ki-
rurgisk OF4A 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, medi-
cinsk OF4B, pro-
cent 

Antal forløb, 
medicinsk OF4B 

Andel forløb in-
den for std.for-
løbstid, stråle-
beh. OF4C, pro-
cent 

Antal forløb, 
strålebeh. OF4C 

Andel forløb, 
hvor begrundet 
mistanke af-
kræftes i udred-
ningsperiode 
OA1, procent 

Antal forløb, der 
indgår i bereg-
ningen OA1 

Nordjylland Ingen std.tid N = 0 - - Ingen std.tid N = 0 29 17 

Midtjylland Ingen std.tid N = 0 - - Ingen std.tid N = 0 - 10 

Syddanmark Ingen std.tid N = 0 - - Ingen std.tid N = 0 - - 

Hovedstaden Ingen std.tid N = 0 - 5 Ingen std.tid N = 0 42 12 

Sjælland Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = 0 Ingen std.tid N = 0 - - 

Hele landet Ingen std.tid N = 0 77 15 Ingen std.tid N = 0 37 45 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start 
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. 
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Figur 2.33b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og 

indikator, 2. kvartal 2022.   

B33 Lungehindekræft 

 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi). 
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Figur 2.33b. Lungehindekræft
Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for standardforløbstiden for henvisning til pakkeforløb

start til initial medicinsk onkologisk (kemoterapi) behandling start

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 2a.33 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 med angivelse af ændring 

fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på statio-

nære data. 

B33 Lungehindekræft 

 

Region Andel forløb 
OF4A, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4A, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4A, procent 

Andel forløb 
OF4B, procent, 
1. kvartal 2022 

Andele forløb 
OF4B, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4B, procent 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
1. kvartal 2022 

Andel forløb 
OF4C, procent, 
2. kvartal 2022 

Ændring i an-
dele forløb 
OF4C, procent 

Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid N = 0 - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Sjælland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid - N = 0 Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 

Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 57 77 20 Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling 
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) 
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. 
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Monitorering af kræftområdet - metastaser uden kendt primær tumor 

Medtages ikke grundet omlægning af opgørelsesmetode på baggrund af Sundhedsstyrelsens revision af pakkeforløbet 

Medtages igen 3. kvartal 2022  

Fremadrettet medtages alene forløb startet efter 1. juli 2022 grundet databrud sammenlignet med tidligere opgørelsesmetode 
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Monitorering af kræftområdet - diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 
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Tabel 3 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion 

og hele landet, 2. kvartal 2022. 

Standardforløbstid: DF3 22 dage 
 

Region Andel forløb DF3, procent Antal forløb i alt DF3 

Nordjylland 75 174 

Midtjylland 72 355 

Syddanmark 88 424 

Hovedstaden 87 1.267 

Sjælland 77 166 

Hele landet 83 2.386  

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
DF3 ’forløbsperiode’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi. 
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Figur 4 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi samt antal forløb i alt, 

fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2022. 

                                                                                                                1267                                          2386 

 
Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.   
DF3 ’forløbsperiode’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi. 
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Figur 4.
Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom: Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for

standardforløbstiden for forløbsperioden i sygehusregi

2. kvt. 2022

Kilde: LPR pr. 10. august 2022

Note: Foreløbige tal.
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Tabel 4a Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2022 og 2. kvartal 2022 

med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og hele landet, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal base-

res på stationære data. 
 

Region Andele forløb DF3, procent, 1. kvartal 
2022 

Andele forløb Df3, procent, 2. kvartal 
2022 

Ændring i andele forløb DF3, procent 

Nordjylland 70 75 5 

Midtjylland 87 72 -15 

Syddanmark 88 88 -0 

Hovedstaden 90 87 -3 

Sjælland 68 77 8 

Hele landet 86 83 -3 
 

Kilde: Landpatientregisteret 10. august 2022, Sundhedsdatastyrelsen 

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal 
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’. 
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'. 
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes 
andelen med 'N=0'. 
DF3 ’forløbsperiode’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi. 

 


