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Indberetningsvejledning - Pakkeforløb for kræftområdet  
(organspecifik kræfttype)                                                                                            PIXI 
Unikke pakkeforløbsspecifikke navn og nummer erstattes med henholdsvis Kræftform xx og xx.  
Nummerering af pakkeforløb for kræftområdet jævnfør side 2. 
 

Pakkeforløb start 
AFBxxA Kræftform xx: henvisning til pakkeforløb start 
Kode for henvisning til start af pakkeforløb for kræftområdet for organspecifik kræfttype skal indberettes, når hen-
visning til pakkeforløb modtages i afdelingen/central visitationsenhed, eller når det klinisk vurderes, at beskrivelsen 
på henvisningen svarer til målgruppebeskrivelsen jævnfør pakkeforløbsbeskrivelse uanset henvisningsmåde. Skal ind-
berettes uanset type af henvisning; fra ekstern part, eget sygehus eller fra egen afdeling med eller uden fysisk hen-
visningsblanket. 
 

Udredning start 
AFBxxB Kræftform xx: udredning start, første fremmøde 

indberettes ved patientens første fremmøde til udredning i pakkeforløb for organspecifik kræfttype. Første fremmøde 
kan omfatte besøg på parakliniske afdelinger (radiologiske, fysiologiske og nuklearmedicinske) i henvisningsperioden 
som assistance eller ved direkte henvisning til undersøgelse med begrundet mistanke om kræft og besøg / indlæg-
gelse på stamafdelingen.   
 

Beslutning vedrørende initial behandling 
Når udredningen er afsluttet, og der tages klinisk beslutning vedrørende tilbud om initial behandling, indberettes  
en af følgende koder: 

AFBxxC1 Kræftform xx: beslutning: tilbud om initial behandling 

AFBxxC1A Kræftform xx: beslutning: tilbud om initial behandling i udlandet 

AFBxxC2 Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant 

AFBxxC2A Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling 
  

Behandling start 
Ved start af initial behandling indberettes en af følgende koder, alt efter behandlingsform 

AFBxxF1 Kræftform xx: initial behandling start, kirurgisk 

AFB01F1A 
Brystkræft: initial behandling start, primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikki-
rurgisk assistance 

AFB16F1A Prostatakræft: initial behandling start, nervebesparende kirurgi 

AFBxxF2 Kræftform xx: initial behandling start, medicinsk 

AFBxxF3 Kræftform xx: initial behandling start, strålebehandling 

AFBxxF3A Kræftform xx: initial behandling start, partikelterapi 
Registreringen skal fortages ved først forekommende behandlingstiltag. Neoadjuverende og anden forberedende be-
handling regnes ligeledes for start på initial behandling undtaget aflastende operation, der IKKE defineres som initial 
behandling. Kirurgisk behandling defineres som al behandling fraset medicinsk onkologisk behandling og strålebe-
handling hhv partikelterapi samt ovennævnte behandlinger for brystkræft og kræft i prostata.   
  

Pakkeforløb slut 
Når der efter første fremmøde, udredning start tages beslutning om, at pakkeforløbet for kræftområdet slutter, ind-
berettes en af følgende koder: 
Hvis det klinisk vurderes, at diagnosen kan afkræftes, indberettes  

AFBxxX1 Kræftform xx: pakkeforløb slut, diagnose afkræftet 

 
Hvis patienten efter henvisning til pakkeforløb start ønsker at udgå af pakkeforløb, at ophøre udredning eller ikke 
ønsker behandling, indberettes  

AFBxxX2 Kræftform xx: pakkeforløb slut, patientens ønske 

 
Ved vedvarende udeblivelse kan det vurderes hensigtsmæssigt at afslutte pakkeforløbet. Der indberettes  

AFBxxX9 Kræftform xx: pakkeforløb slut, anden årsag 
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Udredning start, første 

fremmøde

AFBxxB

Klinisk beslutning vedr. 

initial behandling

AFBxxCx

Initial behandling start

AFBxxFx

Datomarkering for 

henvisning til pakkeforløb start 

indberettet med pakkespecifik nummerering.  

Skal indberettes, når der  

- er modtaget en henvisning til start på 

pakkeforløb for kræftområdet 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 for 

kræftområdet i sigte

- klinisk i stamafdelingen er taget stilling til, at 

patienten skal indgå i pakkeforløb for 

kræftområdet

Datomarkering for 

udredning start, første fremmøde 

indberettes ved patientens første fremmøde i 

udredningsforløbet, som både kan være i en  

stamafdeling samt i en paraklinisk afdeling

Hvis det klinisk vurderes, at diagnosen kan 

afkræftes, afsluttes forløbet med indberetning 

af 

 pakkeforløb slut, diagnose afkræftet  

AFBxxX1

Hvis patienten ønsker ophør af forløb efter 

henvisning til pakkeforløb start, ophør af 

udredning eller ikke ønsker behandling og 

dermed afslutter i forløbet, indberettes

AFBxxX2  pakkeforløb slut, patientens 

ønske   

Hvis det klinisk besluttes efter henvisning til 

pakkeforløb start, at patienten skal udgå af 

forløb, indberettes

AFBxxX9  pakkeforløb slut, anden årsag 

Indberetningerne er udtryk for en 

datomarkering for målepunkter i 

patientforløb på kræftområdet jævnfør 

beskrivelser for pakkeforløb for 

kræftområdet.

Bogstavkombinationen for det enkelte 

registreringspunkt tilkendegiver placering 

i kodehierarki i SKS-klassifikationen.

xx i midten af koden substituerer 

organspecificeret pakkeforløbsnummer 

jævnfør listen nederst. 

x til sidst i koden substituerer tal/

bogstaver for syvende karakter, hvor det 

i forhold til målepunkt er nødvendigt at 

differentiere mere specifikt ved 

indberetning.

Datomarkering for 

klinisk beslutning vedrørende initial 

behandling 

indberettes, når der ved klinisk beslutning er 

taget beslutning om initial behandling:
AFBxxC1 ved tilbud om initial behandling

AFBxxC1A ved tilbud om initial behandling i 

udlandet

AFBxxC2 ved initial behandling ikke relevant

AFBxxC2A ved overvågning uden behandling

23 Kræft i hjernen
24 Kræft i øjne og orbita
25 Modermærkekræft i hud
26 Lungekræft
27 Sarkomer i knogle
29 Sarkomer i bløddele
30 Kræft hos børn
31 Analkræft
32 Kræft i nyrebækken eller 
urinleder
33 Lungehindekræft

01 Brystkræft
02 Hoved- og halskræft
03 Lymfeknude-kræft og CLL
04 Myelomatose
05 Akut leukæmi / fremskreden      
     myelodysplastisk syndrom
06 Kroniske myeloide sygdomme
07 Kræft i bugspytkirtlen
08 Kræft i galdegange
09 Kræft i spiserør/ mavemund/   
     mavesæk
10 Kræft i primær leverkræft 

Datomarkering for 

initial behandling start

Indberettes ved første initiale behandling 

AFBxxF1 kirurgisk behandling

AFB01F1A primær rekonstruktion eller 

onkoplastik med plastikkirurgisk 

assistance 

AFB16F1A nervebesparende kirurgi

AFBxxF2 medicinsk behandling

AFBxxF3 strålebehandling

AFBxxF3A partikelterapi (pakke 02, 23)

 
12 Kræft i Tyk og endetarm
13 Kræft i blæren og nyre
14 Kræft i blæren
15 Kræft i nyre
16 Kræft i prostata
17 Peniskræft
18 Testikelkræft
19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer
20 Livmoderkræft
21 Kræft i æggestokken
22 Livmoderhalskræft

 

 

Henvisning til pakkeforløb 

start 

AFBxxA


