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Indberetningsvejledning – Diagnostisk pakkeforløb, mistanke om metastasesuspekt 
forandring uden kendt primær tumor                                                                PIXI   
                                                                                                            
Pakkeforløb start 

AFD01A 
Metastaser uden kendt primær tumor, diagnostisk pakkeforløb: henvisning til pakkeforløb 
start    

 

Kode for henvisning til start af pakkeforløb skal indberettes, når henvisning til diagnostisk pak-

keforløb, mistanke om metastasesuspekt forandring uden kendt primær tumor modtages i af-

delingen/central visitationsenhed, eller når det klinisk vurderes, at beskrivelsen på henvisnin-

gen svarer til målgruppebeskrivelsen jævnfør pakkeforløbsbeskrivelse uanset henvisnings-

måde. Skal indberettes uanset type af henvisning; fra ekstern part, eget sygehus eller fra egen 

afdeling med eller uden fysisk henvisningsblanket. 
 

Primær udredning start 

AFD01B 
Metastaser uden kendt primær tumor, diagnostisk pakkeforløb: primær udredning start, 
første fremmøde   

 

indberettes ved patientens første fremmøde til udredning i diagnostisk pakkeforløb, mistanke 

om metastasesuspekt forandring uden kendt primær tumor g. Første fremmøde omfatter også 

besøg på parakliniske afdelinger i henvisningsperioden samt ved henvisning direkte til udred-

ning på parakliniske afdelinger. Det er stamafdelingens ansvar at indberette til Landspatientre-

gisteret. Hvis den assisterende afdeling ikke har systemmæssig mulighed for at indberette start 

af udredning, skal stamafdelingen således foretage indberetningen.  
 

Pakkeforløb slut 
 
Beslutning kan tages i hele patientforløbet efter indberetning af ’henvisning til pakkeforløb start. 
 

Når der tages klinisk beslutning om, at diagnostisk pakkeforløb, mistanke om metastasesu-

spekt forandring uden kendt primær tumor afsluttes, skal afdelingen indberette 

AFD01X1 Metastaser uden kendt primær tumor ,diagnostisk pakkeforløb slut, klinisk beslutning 

 

Den kliniske beslutning kan indebære 

- begrundet mistanke om kræft eller verificeret kræft 

- begrundet mistanke om anden sygdom 

- ingen anden sygdom 

 

Hvis patienten efter henvisning til pakkeforløb start ønsker at udgå af pakkeforløb eller at op-

høre udredning eller behandling i pakkeforløb, skal afdelingen indberette 

AFD01X2 Metastaser uden kendt primær tumor, diagnostisk pakkeforløb slut, patientens ønske 

 

Hvis det efter henvisning til pakkeforløb start klinisk vurderes, at det ved vedvarende udebli-

velse er mest hensigtsmæssigt at afslutte pakkeforløb, indberettes 

AFD01X9 Metastaser uden kendt primær tumor, diagnostisk pakkeforløb slut, anden årsag 
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Primær udredning start, 

første fremmøde

AFD01B

Pakkeforløb slut, klinisk 

beslutning

AFD01X1

Datomarkering for 

henvisning til pakkeforløb start 

skal indberettes, når der  

- er modtaget en henvisning til pakkeforløb 

start for metastasesuspekt forandring uden 

kendt primær tumor uanset henvisningsmåde: 

primær sektor, paraklinisk afdeling eller anden 

afdeling  

- foreligger en tilkendegivelse fra anden 

afdeling / sygehus, at patienten overflyttes til 

afdelingen med opstart af pakkeforløb i sigte

- klinisk i stamafdelingen er taget stilling til, at 

patienten skal indgå i pakkeforløb

Datomarkering for 

primær udredning start, første fremmøde 

indberettes ved patientens første fremmøde i 

udredningsforløbet, som både kan være i en  

stamafdeling samt i en paraklinisk afdeling

Hvis patienten ønsker ophør af forløb efter 

henvisning til pakkeforløb start, ophør af 

udredning eller ikke ønsker behandling og 

dermed afslutter i forløbet, indberettes 

metastasesuspekt forandring, diagnostisk 

pakkeforløb slut, patientens ønske AFD01X2 

Hvis det klinisk besluttes efter henvisning til 

pakkeforløb start, at patienten skal udgå af 

pakkeforløb, indberettes

metastasesuspekt forandring, diagnostisk 

pakkeforløb slut, anden årsag AFD01X9

Indberetningerne er udtryk for en 

datomarkering for målepunkter i 

patientforløb med begrundet mistanke 

om metastasesuspekt forandring uden 

kendt primær tumor, jævnfør 

pakkeforløbsbeskrivelser 

Datomarkering for 

pakkeforløb slut, klinisk beslutning  

indberettes, når den kliniske beslutning 

indebærer  

- at der foreligger begrundet mistanke om 

kræft eller kræft

- at der foreligger mistanke eller begrundet 

mistanke om anden sygdom

- at begrundet mistanke om sygdom afkræftes 

og ingen anden sygdom findes

Henvisning til pakkeforløb 

start 

AFD01A

 

Beslutningen kan tages i hele patientforløbet efter 

indberetning af  henvisning til pakkeforløb start , 

hvad enten det er klinisk beslutning (X1), 

patientens beslutning (X2) om ophør i pakkeforløb 

eller efter vedvarende udeblivelse angivet med 

anden årsag (X9).  


