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Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) 

 
Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende registrerings- og 
monitoreringsmodellen for pakkeforløb på kræftområdet (organspecifik). Der findes tilsvarende 
dokumenter for henholdsvis pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype og diagnostisk 
pakkeforløb. Dokumentet skal ses som et supplement til de udarbejdede registreringsvejledninger og 
beskrivelser af monitoreringsmodel.  
 
I hver region er der udpeget en eller flere kontaktpersoner, som medarbejderne i den enkelte regioner kan 
rette henvendelse til ved spørgsmål, som der ikke findes svar på i ovennævnte dokumenter. 
Kontaktpersonen retter henvendelse til Sundhedsdatastyrelsen, hvis der er tvivl om det korrekte svar. 
Kontaktpersonerne kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside for registrering af pakkeforløb. 
  
Indholdet af dette dokument ses af nedenstående indholdsfortegnelse. Dokumentet vil blive opdateret 
med jævne mellemrum, såfremt der er indkommet nye spørgsmål. De regionale kontaktpersoner får 
besked ved opdatering.  
 
Tilføjede spørgsmål / svar siden sidste opdatering er markeret med NY og fremgår ligeledes i 
indholdsfortegnelsen. 
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1 Registreringsmodel 

1.1 Pakkeforløb start 

1.1.1 Dato for pakkeforløb start  

Skal datoen for ”henvisning til pakkeforløb start” være datoen for modtagelsen af henvisningen eller 
visitationsdatoen, hvis disse to er forskellige? 

 
SVAR 
Afdelingen skal registrere ’henvisning til pakkeforløb start’ den dato, hvor henvisning til start i 
pakkeforløb for kræftområdet med begrundet mistanke om kræft eller kræft modtages i 
afdelingen.  
 

AFBxxA Kræftform xx: henvisning til pakkeforløb start                                                 

 
1.1.2 Opstart pakkeforløb ved henvisning til levertumorgruppen  

(primær levertumor) 

Levertumorgruppen på Universitetshospitalet oplever med jævne mellemrum, at man med henviste 
patienter må starte helt forfra med udredningen, fordi henvisningsdiagnosen (efter udredning på anden 
afdeling) hviler på et utilstrækkeligt grundlag.  
 
Hvordan registreres i disse tilfælde, når henvisende afdeling allerede har registreret AFB10A ’Primær 
levertumor: henvisning til pakkeforløb start’? Og kan denne udfordring håndteres i monitoreringen?  
        

SVAR 
Når patienten initialt er henvist til udredning for begrundet mistanke om primær levertumor, skal 
den først modtagende afdeling registrere AFB10A ’Primær levertumor: henvisning til pakkeforløb 
start’, hvor udredningsforløbet opstartes. Ved viderehenvisning til afdeling med 
levertumorgruppen skal denne ikke registrere AFB10A ’Primær levertumor: henvisning til 
pakkeforløb start’, da udredning i det pågældende pakkeforløb er startet i regi af henvisende 
afdeling.   
 
Hvis levertumorgruppen har behov for yderligere undersøgelser inden endelig diagnosticering vil 
denne periode indgå i beregningen af ’udredningsperioden’ for patienten. Det er den først 
registrerede ’AFB10A: Primær levertumor: henvisning til pakkeforløb start’, der anvendes i 
monitoreringen.   
 

 



30. november 2015  

 
 

FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 4 

 

1.1.3 Opstart pakkeforløb ved henvisning til levertumorgruppen  

(tarmmetastaser i leveren) 

Levertumorgruppen på Universitetshospitalet oplever med jævne mellemrum, at man med henviste 
patienter må starte helt forfra med udredningen, fordi henvisningsdiagnosen (efter udredning på anden 
afdeling) hviler på et utilstrækkeligt grundlag.  
 
Hvordan registreres i disse tilfælde, når henvisende afdeling allerede (for tidligt i forløbet) har registreret 
AFB11A ’Tarmkræftmetastaser i leveren: henvisning til pakkeforløb start’? Og kan denne udfordring 
håndteres i monitoreringen?  
        

SVAR 
Når en patient i et opstartet udredningsforløb for kræft i tyk- og endetarm viderehenvises for 
begrundet mistanke om tarmmetastaser i leveren eller tarmmetastaser i leveren til afdelingen 
med levertumorgruppen skal modtagende afdeling registrere AFB11A ’Tarmkræftmetastaser i 
leveren: henvisning til pakkeforløb start’ ved modtagelse af henvisningen, idet der opstartes et 
nyt pakkeforløb. AFB11A ’Tarmkræftmetastaser i leveren: henvisning til pakkeforløb start’ bør 
således ikke registreres af henvisende afdeling. 
   

AFB11A Tarmkræftmetastaser i leveren: henvisning til pakkeforløb start                                                 
 

Det er ikke muligt at håndtere den beskrevne udfordring i forhold til monitoreringen, da det er 
den først registrerede ’AFB11A Tarmkræftmetastaser i leveren: henvisning til pakkeforløb start’, 
der anvendes i monitoreringen. Derfor må afdelingerne aftale, hvem der registrerer hvad og 
hvornår i patientforløbet. 

 
1.1.4 Opstart pakkeforløb ved henvisning til klinisk mammografi 

Ved screeningsundersøgelse for brystkræft findes begrundet mistanke om brystkræft. Hvordan skal 
patientforløbet registreres, når patienten henvises til brystkirurgisk med henblik på yderligere udredning 
inkluderende klinisk mammografi? 

 

SVAR 
Når patienten direkte henvises til brystkirurgisk afdeling med henblik på yderligere udredning for 
begrundet mistanke om brystkræft, skal den modtagende afdeling (brystkirurgisk) ved 
modtagelse af henvisning for begrundet mistanke om brystkræft registrere 
 

AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start                                                 

 
1.1.5 Opstart pakkeforløb ved intern henvisning til klinisk mammografi  

Ved screeningsundersøgelse for brystkræft i mammografiklinikken findes begrundet mistanke om 
brystkræft. Patienten henvises til klinisk mammografi i egen afdeling. Hvordan skal patientforløbet 
registreres, når patienten henvises direkte til klinisk mammografi internt uden involvering af anden klinisk 
afdeling fx brystkirurgisk afdeling? 
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SVAR 
Når patienten direkte henvises til efterfølgende klinisk mammografi internt i 
mammografiklinikken, skal afdelingen på tidspunktet for klinisk beslutning om begrundet 
mistanke om brystkræft og beslutning om at henvise og indkalde patienten til klinisk mammografi 
registrere 
 

AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start                                                 

 
1.1.6 Second opinion 

En patient er udredt inden for pakkeforløb for kræft i blæren på sygehus X og har her udtrykt ønske om 

second opinion i forbindelse med information om undersøgelsesresultater og behandlingstilbud. Patienten 

henvises til second opinion på sygehus Y. Sygehus X sender relevante undersøgelsesresultater til sygehus Y, 

som indkalder patienten til samtale. 

Skal sygehus Y registrere svarende til pakkeforløb fra modtagelse af henvisning? 

 

SVAR 

Når sygehus Y modtager henvisning til second opinion og indkalder til samtale, skal afdelingen på 

sygehus Y ikke registrere svarende til pakkeforløb fra modtagelse af henvisning, da det ikke anses 

som værende at starte et nyt patientforløb for kræft i blæren.    

 
1.1.7 Recidiv med stigning af PSA måling 

En patient gennemgår pakkeforløb for kræft i prostata og får foretaget en radikal prostatektomi i 
forbindelse med udredningen. Patienten vurderes som helbredt efterfølgende, afsluttes og overgår til 
kontrolforløb med jævnlig PSA måling. Tre år senere stiger PSA, der skal registreres start af ny pakke, men 
af hvilken?   
  

SVAR 
Det er korrekt, at afdelingen ved henvisning modtaget skal registrere start af pakkeforløb. Da det 
drejer sig om en patient med PSA forhøjelse og med den beskrevne historik, hvor det vurderes at 
symptomerne klinisk er blevet vurderet svarende til begrundet mistanke om recidiv eller 
progression af tidligere diagnostiseret og behandlet kræft i prostata, skal afdelingen registrere 
svarende til pakkeforløb for kræft i prostata ved modtagelse af henvisning  

 

AFB16A Kræft i prostata: henvisning til pakkeforløb start                                                 
   
1.1.8 Recidiv med vandladningsproblemer – kræft i prostata  

84 årig mand henvises obs. cancer prostatae. Udredningen ender på grund af alder op med registrering 
med AFB16C2A (beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling for pakkeforløb 
for kræft i prostata (pakkeforløbsnummer 16)). 3 år senere får patienten vandladningsgener (for så vidt ikke 
relateret til kræften selvom den fortsat er til stede) og behov for afløbsforbedrende indgreb med TUR-P 
(Transurethral resection af prostata). På grund af sin kræftdiagnose skal patienten prioriteres i henhold til 
behandlingsgarantien, på trods af manglende klinisk behov.  
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Hvordan håndteres pakkeforløbsregistreringen? Skal der startes kræftpakkeforløb, selv om der ikke foregår 
udredning for kræftsygdom? Ingen vil nogensinde kunne vide, om prostatakræften spiller en rolle for 
patientens tilstand. 
 

SVAR 
Når en patient henvises til udredning for vandladningsproblemer, hvor der samtidig er en 
begrundet mistanke om progression af kræftsygdom efter en symptom- og behandlingsfri 
periode, skal patienten som skrevet prioriteres i forhold til behandlingsgarantien og registreres 
svarende til pakkeforløb for kræft i prostata jævnfør afsnit 1.6.  
Afdelingen skal ved modtagelse af henvisning registrere 
 

AFB16A Kræft i prostata: henvisning til pakkeforløb start                                                 

  
1.1.9 Symptomer på recidiv efter brystkræftoperation – patient i anti-hormonel behandling 

Kvinde i adjuverende behandling (medicinsk efterbehandling) med letrozol (anti-hormon) efter at være 
blevet opereret for mamma cancer. Hun kommer i ambulatoriet og fortæller, at hun har tabt sig, er blevet 
meget forpustet og ved den objektive undersøgelse finder man tegn på væske på højre lunge. På begrundet 
mistanke om, at hendes symptomer kunne være tegn på et recidiv bestilles CT scanning af thorax og 
abdomen. 
Skal patienten inkluderes i pakkeforløb, og hvornår er udredningen startet? 
 

SVAR 
Det beskrevne forløb skal inkluderes i pakkeforløb for brystkræft, da anti-hormonel behandling 
anvendes bredt i efterbehandling af brystkræft i flere år ved partiel eller komplet remission. 
Forløbet skal registreres som svarende til opstart af nyt forløb ved modtagelse af henvisning med 
begrundet mistanke om recidiv af brystkræft jævnfør afsnit 1.6.  
 
Afdelingen skal derfor, på tidspunkt for begrundet mistanke om recidiv af brystkræft, hvilket i den 
beskrevne case er besøgsdato i ambulatoriet, opstarte et nyt pakkeforløb for brystkræft og 
registrere 
 

AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start                                                 

                   
1.1.10  Mistanke om brystkræft – carcinoma in situ brystkræft  

En patient henvises med mistanke om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Udredningen medfører en 
carcinoma in situ brystkræft (CIS) diagnose. Skal dette patientforløb inkluderes i pakkeforløb for 
brystkræft? 
 

SVAR 
I dette tilfælde er patienten henvist med MISTANKE om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. 
Udredningen for mistanken medfører en carcinoma in situ brystkræft diagnose.  
 
Brystkirurgisk afdeling skal IKKE registrere dette forløb svarende til opstart i pakkeforløb for 
brystkræft. 
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1.1.11  Begrundet mistanke om brystkræft – carsinoma in situ brystkræft 

En patient henvises med begrundet mistanke om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Udredningen 
medfører en carcinoma in situ brystkræft (CIS) diagnose. Skal dette patientforløb inkluderes i pakkeforløb? 
 

SVAR 
I dette tilfælde er patienten henvist med begrundet mistanke om brystkræft til brystkirurgisk 
afdeling. Afdelingen skal ved modtagelse af henvisning med begrundet mistanke om brystkræft 
registrere 
 

AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start                                                 
 
Afdelingen skal fortsætte pakkeforløbsregistrering svarende til pakkeforløb for brystkræft. I 
udredningsforløbet diagnosticeres carcinoma in situ brystkræft. Pakkeforløbet afsluttes med 
registrering af pakkeforløb slut, diagnose afkræftet jævnfør afsnit 1.5.1  

  
1.1.12  NY Henvisning med mistanke om brystkræft – afdeling finder initialt begrundet 

mistanke om kræft - carsinoma in situ brystkræft 

En patient henvises med mistanke om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Den initiale udredning medfører 
en klinisk vurdering om begrundet mistanke om brystkræft, hvor den samlede udredning medfører en 
carcinoma in situ brystkræft (CIS) diagnose. Skal dette patientforløb inkluderes i pakkeforløb? 

 
SVAR 
I dette tilfælde er patienten henvist til brystkirurgisk afdeling med mistanke om kræft, hvor den 
initiale kliniske vurdering i afdelingen medfører en begrundet mistanke om brystkræft. 
Patientforløbet skal inkluderes i pakkeforløb for brystkræft fra tidspunktet for den kliniske 
vurdering af begrundet mistanke om brystkræft og afdelingen skal registrere 

AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start                                                 
Afdelingen skal fortsætte pakkeforløbsregistrering svarende til pakkeforløb for brystkræft. I 
resultat af udredningen diagnosticeres carcinoma in situ brystkræft. Pakkeforløbet afsluttes med 
registrering af pakkeforløb slut, diagnose afkræftet jævnfør afsnit 1.5.1  

 
1.1.13  Henvisning med nævus – hvornår inkluderes patienten i pakkeforløb i egen afdeling 

Dermatologisk afdeling får henvist patienter fra praktiserende læger og enkelte gange fra praktiserende 
dermatologer, med nævus med henblik på undersøgelse for mistanke om modermærkekræft eller til 
fjernelse af nævus. 
 
Afdelingen fungerer som filterfunktion, uanset hvad der står skrevet på henvisningen, og patienterne 
indgår ikke i pakkeforløb før det klinisk bliver vurderet, at der er begrundet mistanke om 
modermærkekræft. 
 
Dette vil sige, at afdelingen først registrerer ’AFB25A henvisning til pakkeforløb start’, når vi henviser en 
patient til pakkeforløb hos plastikkirurgerne. Er det korrekt forstået? 
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SVAR 
Dermatologisk afdeling skal inkludere patienten fra det tidspunkt, hvor det klinisk vurderes, at der 
er begrundet mistanke om modermærkekræft i hud eller modermærkekræft i hud. Dette 
inkluderer ligeledes, hvis der på henvisningen til afdelingen er anført begrundet mistanke om 
modermærkekræft i hud eller modermærkekræft i hud. 

 
I den beskrevne case, hvor patienten henvises med nævus med mistanke om modermærkekræft i 
hud til udredning, skal afdelingen håndtere henvisningen svarende til de beskrevne regler i 
Fællesindhold for basisregistrering for sygehuspatienter. 

 
Hvis dermatologisk afdeling vurderer, at der er begrundet mistanke om modermærkekræft i hud 
eller modermærkekræft i hud, og tager en beslutning om, at forløbet skal fortsætte i 
dermatologisk afdeling, skal afdelingen på datoen for denne beslutning, registrere    
 

AFB25A  Modermærkekræft i hud: henvisning til pakkeforløb start                                                 

 
1.1.14  Henvisning med nævus – hvornår inkluderes patienten i pakkeforløb ved henvisning 

til anden afdeling 

Dermatologisk afdeling får henvist patienter fra praktiserende læger og enkelte gange fra praktiserende 
dermatologer, med nævus med henblik på undersøgelse for mistanke om modermærkekræft eller til 
fjernelse af nævus. 
 
Afdelingen fungerer som filterfunktion, uanset hvad der står skrevet på henvisningen og patienterne indgår 
ikke i pakkeforløb før det klinisk bliver vurderet, at der er begrundet mistanke om modermærkekræft. 
 
Dette vil sige, at afdelingen først registrerer ’AFB25A henvisning til pakkeforløb start’, når vi henviser en 
patient til pakkeforløb hos plastikkirurgerne. Er det korrekt forstået? 

 
SVAR 
Dermatologisk afdeling skal inkludere patienten fra det tidspunkt, hvor det klinisk vurderes, at der 
er begrundet mistanke om modermærkekræft i hud eller modermærkekræft i hud. Dette 
inkluderer ligeledes, hvis der på henvisningen til afdelingen er anført begrundet mistanke om 
modermærkekræft i hud eller modermærkekræft i hud. 

 
I den beskrevne case, hvor patienten henvises med nævus med mistanke om modermærkekræft i 
hud til udredning, skal afdelingen håndtere henvisningen svarende til de beskrevne regler i 
Fællesindhold for basisregistrering for sygehuspatienter. 

 
Hvis dermatologisk afdeling vurderer, at der er begrundet mistanke om modermærkekræft i hud 
eller modermærkekræft i hud, og tager en beslutning om, at henvise patienten til 
plastikkirurgerne med begrundet mistanke om modermærkekræft i hud, skal afdelingen blot 
foretage vanlig registrering svarende til henvisning til anden afdeling. 
 
Her vil det være plastikkirurgisk afdeling, der skal registrere ved modtagelse af henvisning med 
begrundet mistanke om modermærkekræft i hud. 



30. november 2015  

 
 

FAQ Ofte stillede spørgsmål - Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Side 9 

 

1.1.15  NY Telefonisk henvisning med begrundet mistanke om kræft i hjernen 

En patient har henvendt sig til almen praktiserende læge med hovedpine gennem de sidste 4 uger, hvor 

grundig sygehistorie og objektiv undersøgelse ved speciallæge i neurologi ikke har afsløret andre 

sandsynlige forklaringer på symptom. Da speciallægen vurderer, at der kan være begrundet mistanke om 

kræft i hjernen, tager denne telefonisk kontakt til relevante neurologiske afdelings bagvagt med henblik på 

henvisning til pakkeforløb for kræft i hjernen. Bagvagten indlægger patienten akut i egen afdeling. 

 
SVAR 

Da neurologisk afdeling modtager en henvisning med begrundet mistanke om kræft i hjernen, 

skal afdelingen på dagen for den telefoniske kontakt registrere 

  

AFB23A  Kræft i hjernen: henvisning til pakkeforløb start                                                 

 
1.1.16  NY Begrundet mistanke om lungekræft i røntgen afdeling 

En patient henvises fra almen praktiserende læge med mistanke om lungekræft. Røntgenafdelingen finder 

ved undersøgelsen begrundet mistanke om lungekræft, hvorefter røntgenafdelingen direkte henviser til 

yderligere undersøgelse i form af CT-scanning i egen afdeling.  

 
SVAR 

Da røntgenafdelingen selv iværksætte yderligere undersøgelser med begrundet mistanke om 

lungekræft, skal røntgenafdelingen på dagen for beslutning om yderligere undersøgelse i form af 

CT-scanning registrere 

  

AFB26A  Lungekræft: henvisning til pakkeforløb start                                                 
 
1.2 Udredning start 

1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 

Hvis en patient ikke ønsker en tilbudt tid til en udredende undersøgelse, men ønsker udsættelse, kan der så 
i sådanne tilfælde kodes ”AFBxxX2: pakkeforløb slut, patientens ønske” for ”at stoppe uret”? Eller må 
denne situation kun registreres med relevant ventestatuskode?  
 

SVAR 
Denne situation skal alene registreres med relevant ventestatusregistrering, jævnfør 
Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Patientens ønske om udskydelse til et 
senere tidspunkt, medfører ikke at pakkeforløbet i forhold registrering skal afsluttes, men 
vurderes som en udskydelse af start på udredning. Sundhedsstyrelsen vil i tolkningen af data 
være opmærksom på dette scenarie. 
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1.3 Beslutning vedrørende initial behandling 

1.3.1 Radikalt opereret i udredningsperioden, overvågning - testikelkræft 

En patient har i forbindelse med udredning fået fjernet den ene testikel. Som resultat af udredningen 
besluttes klinisk, at patienten er radikalt opereret og skal fortsætte i et ”wait and watch”-regime. 
 
Hvordan skal afdelingen registrere ved afslutning af udredning – beslutning vedrørende initial behandling? 
 

SVAR 
Da patienten har gennemført den initiale behandling og er radikalt behandlet i forbindelse med 
udredning samt skal fortsætte i ”wait and watch”-regime, skal afdelingen registrere 

AFB18C2A 
Kræft i testikel: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning 
uden behandling 

 
1.3.2 Radikalt opereret under udredning - testikelkræft 

Der spørges til definitionen af initial behandling i de tilfælde, hvor tumor fjernes radikalt under udredning, 
men patienten efterfølgende modtager noget kræftbehandling. I disse tilfælde er det ikke soleklart, om der 
skal registreres ’initial behandling ikke relevant’ eller ’tilbud om initial behandling’. Nogle steder defineres 
initial behandling som al behandling jævnfør pakkeforløbsbeskrivelserne, men det angives samtidigt, at hvis 
behandlingen blot er opfølgende behandling på initial behandling, skal der registreres ’initial behandling 
ikke relevant’.  
 
Hvornår skal ’beslutning: initial behandling ikke relevant’ registreres? Hvilken betydning har det i 
monitoreringen, om der registreres på det ene eller det andet tidspunkt? 
 

SVAR 
’Beslutning: tilbud vedrørende initial behandling AFBxxC*’ skal registreres, når udredningen er 
afsluttet og der klinisk er taget stilling til, fx ved en multidisciplinær konference, hvilket regime 
patienten skal tilbydes. 
  
I pakkeforløbsbeskrivelserne defineres initial behandling, som al behandling relateret til 
kræftsygdommen patienten tilbydes og gennemfører. 
  
Registreringen af initial behandling, som beskrevet i registreringsvejledningen, har alene fokus på 
starten af initial behandling - altså den først foretagne behandling, patienten gennemgår. Det vil 
sige, når patienten klinisk vurderet er radikalt opereret under udredning - fx fjernelse af testikel 
under udredning til histologisk undersøgelse, hvor der foreligger en efterfølgende vurdering af, at 
denne operation var starten af den initiale behandling - skal afdelingen registrere   

AFB18C2 Kræft i testikel: beslutning: initial behandling ikke relevant 

 
Efterfølgende behandlinger er ikke start på initial behandling og skal derfor ikke registreres med 
ovennævnte kode. 
 
Ved korrekt registrering af patientens forløb, vil patienten indgå i dataopgørelserne for 
’henvisningsperioden’ og ’udredningsperioden’. 
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1.3.3 Begrundet mistanke om brystkræft – tilbud om initial behandling start   

En patient henvises med begrundet mistanke om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Ved den 
multidisciplinære konference tages der beslutning om at tilbyde en brystkirurgisk operation, da der klinisk 
fortsat er begrundet mistanke om brystkræft. Det efterfølgende histologiske svar viser en afkræftelse af 
den begrundede mistanke om brystkræft, men hvor det klinisk vurderes som carcinoma in situ brystkræft 
(CIS) diagnose. Hvordan skal dette patientforløb registreres? 
 

SVAR 
I dette tilfælde er patienten henvist med BEGRUNDET MISTANKE om brystkræft til brystkirurgisk 
afdeling. Afdelingen skal ved modtagelse af henvisning med begrundet mistanke om brystkræft 
registrere svarende til inklusion i pakkeforløb jævnfør afsnit 1.1.10.  
 
Når der ved den multidisciplinære konference er taget beslutning om at tilbyde patienten en 
brystkirurgisk operation, skal afdelingen registrere 
 

AFB01C1 Brystkræft: beslutning: tilbud om initial behandling 

  
Relevante afdeling skal efterfølgende fortsætte pakkeforløbsregistrering svarende til kirurgisk 
behandling i regi af pakkeforløb for brystkræft. På tidspunkt for den kliniske beslutning om 
diagnosen carcinoma in situ brystkræft skal relevante afdeling afslutte pakkeforløbet 
registreringsmæssigt ved at registrere svarende til afkræftelse af den begrundede mistanke om 
brystkræft jævnfør afsnit 1.5.1. 

 
1.3.4 Begrundet mistanke om brystkræft – tilbud om initial behandling start   

En patient med diagnosticeret tarmkræft, hvor behandlingen endnu ikke er opstartet, får et hoftebrud og 
kan af denne grund ikke lejres korrekt i forbindelse med den planlagte operation for tarmkræften. Skal 
afdeling registrere koden ”initial behandling ikke relevant” eller nøjes med at registrere ventestatus for den 
passive ventetid, som patienten derved får til initial behandling start?  
 
Umiddelbart synes afdelingen ikke, at det er rimeligt at registrere koden ”initial behandling ikke relevant” 
for den besluttede operation er relevant. Operationen kan bare ikke rent teknisk gennemføres umiddelbart 
grundet patientens brud på hoften.  
 
Hvis patientforløbet ikke registreres med koden ”initial behandling ikke relevant”, bliver forløbstiden til 
behandling ekstrem lang – men det er måske sådan, at dette medtages under tid til komorbiditet, hvor der 
er medtaget nogle dage ved angivelsen af standardforløbstider? 
 

SVAR 
Afdelingen skal ikke registrere nævnte kode, men ved klinisk beslutning om at tilbyde patienten 
initial behandling i form af et operativt indgreb, registrere 
 

AFB12C1 Kræft i tyk- og endetarm: beslutning: tilbud om initial behandling 
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Afdelingen må derefter afvente mulighed for at operere patienten. Patientforløbet vil derved 
fremstå som længere end nødvendigt, men der er dels inkluderet nogle dage som skrevet ved 
angivelsen af standardforløbstid til initial kirurgisk behandling og Sundhedsstyrelsen vil i 
vurderingen af data blandt andet medtage dette i deres overvejelser. 

 
1.3.5 Kræft i hjernen – initial behandling under udredning – kræft i blæren 

En patient får under udredning foretaget en TUR-B (transuretral resektion af blæren) og diagnosticeres 
efterfølgende med blæretumor. Denne skal behandles enten med re-resektion efter 4-6 uger (fagligt 
begrundet ventetid) eller opstart af blæreskylninger 4 uger efter blæreresektionen (fagligt begrundet 
ventetid). I begge tilfælde overskrider afdelingen den ventetid, som er angivet som standardforløbstid for 
perioden fra ‘beslutning vedrørende initial behandling’ til ‘initial behandling start (henholdsvis kirurgisk 
eller medicinsk)’ på henholdsvis 7 og 11 kalenderdage, som det drejer sig om i disse tilfælde. 
 

SVAR 
Da patienten har gennemgået en TUR-B under udredning, er der foretaget en initial behandling i 
udredningsperioden. Afdelingen skal derfor registrere svarende til beslutning om videre forløb 
  
 - ’AFBxxC2 initial behandling ikke relevant’ (obligatorisk), hvis den initiale behandling (TUR-B) er 
foretaget i udredningen og ikke følges op af wait and watch   

AFB14C2 Kræft i blæren: beslutning: initial behandling ikke relevant 

 
 - ’AFBXXC2A initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling’ (obligatorisk), hvis 
den initiale behandling (TUR-B) er foretaget under udredning og patienten tilbydes wait and 
watch  

AFB14C2A Kræft i blæren: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning 
uden behandling 

 
 - ’AFBXXC2B "Initial behandling ikke relevant, grundet radikal operation i udredningsforløbet’, 
registreres B på 8. karakter som en yderligere information om wait and watch regime. 

  
Desuden skal der gøres opmærksom på, at initial behandling i pakkeforløbsbeskrivelserne 
anvendes som fællesbegreb for al behandling inklusiv efterbehandling.   
 
Registrering af initial behandling, der skal registreres i forhold til monitoreringen af kræftområdet 
(organspecifik kræfttype), er den først foretagne behandling i forløbet.  
Øvrige behandlinger er ikke inkluderet i monitoreringen af kræftområdet på nuværende 
tidspunkt.  
 
Ventetiderne i forbindelse med efterbehandling skal overholde de definerede tider for maksimale 
ventetider jævnfør Bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdom 
m.v. og skal registreres ved anvendelse af ventestatusregistrering. 
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1.4 Behandling start 

1.4.1 Initial behandling start – tandbehandling ved hovedhalskræft  

En del patienter, som skal have strålebehandling for hovedhalskræft, skal forud for strålebehandlingen 
have tandbehandling, og der skal gå 14 dage fra denne behandling til start på strålebehandlingen. I 
pakkeforløbsbeskrivelsen anbefales det, at tandbehandlingen foregår så tidligt som muligt i forløbet. Det 
ser dog ikke ud til, at der er indregnet tid hertil i standardforløbstiderne – hverken i udredningstid eller 
forberedelsestid til behandling.  
 
Kan tandbehandling registreres som start på kirurgisk behandling? Kan tandbehandling i 
hovedhalskræftpakken sidestilles med aflastende operation – jf. eksempel 2 side 9-10 i 
registreringsvejledningen? 
 

SVAR 
Tandbehandling er en behandling af komorbiditet, caries, og således ikke en del af behandlingen 
for kræftsygdommen. Dette vil sige, at tandbehandlingen er en del af ’forberedelsen’ til 
behandling for kræftsygdommen. 
 
Forberedende behandling skal defineres som nødvendig behandling i forbindelse med 
kræftbehandling fx inden en eventuel intenderet kurativ operation, medicinsk onkologisk 
behandling eller strålebehandling. Forberedende behandling inkluderer ikke behandling relateret 
til fx komorbiditet. 
 

1.4.2 Initial behandling som palliativ behandling 

Hvordan skal afdelingen registrere, når patienten som initial behandling, behandles palliativt? 
Skal afdelingen anvende start på initial behandling kirurgisk, medicinsk og strålebehandling? 
 

SVAR 
Afdelingerne skal, som beskrevet i registreringsvejledningen, anvende de oprettede koder for 
initial behandling. 
 

AFBxxF1 Kræftform xx: initial behandling start, kirurgisk 

AFBxxF2 Kræftform xx: initial behandling start, medicinsk 

AFBxxF3 Kræftform xx: initial behandling start, strålebehandling 

 
1.4.3 Radiologisk invasiv behandling som initial behandling start 

Hvordan kodes invasive radiologiske behandlinger, som f.eks. embolisering, kemoembolisering, 
radioembolisering, radiofrekvensbehandling m.v., som initial behandling start?  
 

SVAR 
Kirurgisk behandling er i vejledningen defineret som al behandling fraset medicinsk behandling 
og strålebehandling. Dermed kodes de nævnte behandlinger som enten strålebehandling eller 
medicinsk behandling. 
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1.4.4 Initial behandling ifm. protokol  

Kræftpatienter inkluderes ofte i protokol mhp. at undersøge potentielt bedre behandlinger. I nogle tilfælde 
kræver protokollen ekstra undersøgelser, før den eksperimentelle behandling sættes i værk. Må start af 
initial behandling (AFBxxFx) i disse tilfælde registreres på det tidspunkt, hvor patienten giver informeret 
samtykke til deltagelse i protokol, eller alternativt på tidspunktet for indledningen af de ekstra 
undersøgelser? 
 

SVAR 
Intentionen med pakkeforløbsbeskrivelserne er, at patienterne skal udredes og starte initial 
behandling uden unødig ventetid. Registreringsmæssigt skal afdelingen registrere, når patienten 
starter initial behandling og ikke på et tidligere tidspunkt, som foreslået. 
 
Dataopgørelsen viser tiden fra henvisning til pakkeforløb til start af initial behandling. 
Sundhedsstyrelsen vil i tolkningen af data være opmærksom på dette scenarie. 

 
1.4.5 Patientønske om udsættelse af behandling 

Hvis en patient ikke ønsker en tilbudt tid til en udredende undersøgelse eller en behandling, men ønsker 
udsættelse, kan der i sådanne tilfælde kodes ”AFBxxX2: pakkeforløb slut, patientens ønske” for ”at stoppe 
uret”? Eller må denne situation kun registreres med relevant ventestatuskode?  
 

SVAR 
Denne situation skal alene registreres med relevant ventestatusregistrering, jævnfør 
Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Patientens ønske om udskydelse til et 
senere tidspunkt, medfører ikke at pakkeforløbet i forhold til registrering skal afsluttes, men 
vurderes som en udskydelse af start på udredning. Sundhedsstyrelsen vil i tolkningen af data 
være opmærksom på dette scenarie. 

 
1.4.6 Kræft i hjernen – diagnostisk vævsprøve/biopsi som behandling start 

I forbindelse med udredning for begrundet mistanke om kræft i hjernen er der foretaget en biopsi. Skal en 

biopsi tolkes som initial behandling eller er det selve strålebehandlingen, der angiver behandlingsstarten?   
 

SVAR 
For pakkeforløb for kræft i hjernen gælder, at biopsi taget forud for en operation defineres som 
start på behandling jævnfør pakkeforløbsbeskrivelsen.  
Dette gælder IKKE for andre pakkeforløb for kræftområdet. 

 
1.4.7 Kræft i hjernen – initial behandling ved hjerneødem 

En patient indlægges akut på neurologisk afdeling med tryksymptomer, hvor der påvises en primær 
hjernetumor med ødem, hvorefter der ordineres binyrebarkhormon.  
Jævnfør kræftpakkebeskrivelsen side 33: 

 Parallelt hermed foregår neurologisk behandling og kontrol af epilepsi og en række følgetilstande af 
grundsygdom såvel som behandlingen heraf  

 Forud for operationen er patienten oftest sat i behandling med binyrebarkhormon (steroider)  
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Er de nævnte behandlinger med binyrebarkhormon/neurologisk behandling/kontrol af epilepsi at regne 
som initial kræftbehandling i registreringsøjemed. 
 

SVAR 
Behandling med binyrebarkhormon er behandling af komplikationer til kræft i hjernen 
(hjerneødem med tryksymptomer til følge), det er ikke initial behandling af denne. 
Derfor skal afdelingen ikke registreres binyrebarkhormonbehandlingen som start på den initiale 
behandling. 
 

1.5 Pakkeforløb slut 

1.5.1 Begrundet mistanke om brystkræft – carsinoma in situ brystkræft 

En patient henvises med begrundet mistanke om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Udredningen 
medfører en carcinoma in situ brystkræft (CIS) diagnose (DD05). Skal dette patientforløb inkluderes i 
pakkeforløb? 
 

SVAR 
I dette tilfælde er patienten henvist med BEGRUNDET MISTANKE om brystkræft til brystkirurgisk 
afdeling. Afdelingen skal ved modtagelse af henvisning med begrundet mistanke om brystkræft 
registrere svarende til pakkeforløb start jævnfør afsnit 1.1.10. 
 
Afdelingen skal fortsætte pakkeforløbsregistrering svarende til pakkeforløb for brystkræft indtil 
der klinisk er taget beslutning om diagnosen carcinoma in situ brystkræft. Afdelingen skal afslutte 
pakkeforløbet på dagen for beslutning af at begrundet mistanke om brystkræft er afkræftet og 
registrere 
 

AFB01X1 Brystkræft: pakkeforløb slut, diagnose afkræftet                                                 

 
1.6 Recidiv – registreres som nyt pakkeforløb 

I forbindelsen med etablering af pakkeforløb for kræftområdet er det besluttet sundhedsfagligt, at 
patienter henvist med begrundet mistanke om recidiv skal indgår på lige vilkår som nyopstået begrundet 
mistanke om kræft eller kræft med hensyn til inklusion i pakkeforløb og dermed registrering af samme. 

 
Dette er besluttet med baggrund i definitionen af recidiv i Fællesindhold for basisregistrering af 
sygehuspatienter, hvilket medfører, at der har været en sygdomsfri periode med eller uden kontrolforløb i 
sygehusafdeling jævnfør blandt andet kapitel 15.12 i Fællesindhold for basisregistrering af 
sygehuspatienter. Recidiv dækker alle former for tilbagefald af neoplastisk sygdom, herunder lokalrecidiv, 
udvidet lokal og regional indvækst og spredning samt egentlig metastasering. Recidiv defineres som 
tilbagefald af sygdom efter periode med komplet eller partiel remission. 

 
Ligeledes er den kliniske vurdering, at den enkelte patient skal undersøges for angivne symptomer for at 
afdække, om den begrundede mistanke om recidiv er reel samt for klinisk at kunne beslutte, hvilken 
behandling patienten efterfølgende eventuelt skal tilbydes. 
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1.7 Maksimale ventetider i forhold til standardforløbstider 

1.7.1 Livmoderhalskræft – maksimale ventetider til strålebehandling 

I bekendtgørelsen om maksimale ventetider er den maksimale ventetid til strålebehandling for 
livmoderhalskræft fastsat til 14 kalenderdage. I pakkeforløbsbeskrivelsen er standardforløbstiden fastsat til 
15 kalenderdage. Bør standardforløbstiden ikke være overensstemmende med ventetider angivet i 
Bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdom m.v.? 
 

SVAR 
Opmærksomheden skal henledes på, at de 15 kalenderdage angivet som standardforløbstid i 
pakkeforløbsbeskrivelsen for livmoderhalskræft, angiver tid fra afslutning af udredning til start på 
den initiale behandling i form af strålebehandling.  
I Bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdom m.v. er der angivet 
en maksimal ventetid på 4 uger fra modtaget henvisning til primær behandling med stråleterapi i 
relevante afdeling, til den dato afdelingen har tilbudt at påbegynde behandling. 

2 Monitoreringsmodel 

2.1 Standardforløbstider 

2.1.1 Håndtering af standardforløbstider angivet i intervaller 

I nogle pakkeforløbsbeskrivelser er der for nogle standardforløbstider angivet intervaller. Hvordan 
håndteres intervaller i monitoreringen? 
 

SVAR 
Der anvendes ikke intervaller i monitoreringen. Som hovedregel anvendes den laveste værdi i 
intervallet som standardforløbstid i monitoreringen. De anvendte standardforløbstider fremgår af 
bilag 3 i ”Beskrivelse af monitoreringsmodel”. 
 
Angivelse af standardforløbstider i intervaller kan ikke anvendes til beregning af indikatorværdier 
i monitoreringen, idet indikatorværdierne angiver, hvor stor en andel af forløbene, som har en 
forløbstid, der ligger inden for standardforløbstiderne beskrevet i pakkeforløbene.  
 
Det er registreringsmæssigt ikke muligt at skelne mellem de patienter, som har en 
standardforløbstid svarende til den laveste værdi i intervallet, og de patienter, som har en 
standardforløbstid svarende til den højeste værdi i intervallet. Det har derfor været nødvendigt 
at foretage et valg.  
 
Sundhedsstyrelsen vil i tolkningen af data være opmærksom på ovenstående. 
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2.1.2 Indgår efterbehandling i monitoreringsmodellen   

I pakkeforløbsbeskrivelsen for kræft i hjernen er der angivet en forløbstid fra operation til patienten 

modtager første onkologiske behandling på 21 kalenderdage. Da der er tale om efterbehandling, er 

spørgsmålet, om afdelingen monitoreres på dette? 

 
SVAR 

Der er her tale om sekundær behandling / efterbehandling. Monitoreringsmodellen medtager på 

nuværende tidspunkt forløbstider fra henvisningen til pakkeforløb er modtaget i afdelingen til 

den første initiale behandling foretages. Derfor er efterbehandling endnu ikke inkluderet i 

monitoreringen. Efterbehandling kan forventes inddraget i monitoreringsmodellen, når 

Bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdom m.v. vedrørende de 

maksimale ventetider til behandling bliver revideret, afhængig af de efterfølgende beslutninger 

vedrørende monitorering af området. 
 
2.1.3 Manglende standardforløbstid for primær strålebehandling – kræft i hjernen 

I pakkeforløbsbeskrivelsen for kræft i hjernen angives ingen standardforløbstid til primær strålebehandling. 

Afdelingen antager derfor, at forløbstiden ikke vil fremgå af monitoreringen, og at afdelingen ’blot’ skal 

overholde de opstillede krav for overholdelse af de maksimale ventetider? 
  

SVAR 
I pakkeforløbsbeskrivelsen for kræft i hjernen bliver den neurokirurgiske udredning beskrevet 
som ofte liggende i umiddelbar tilknytning til behandlingen. Den grundlæggende behandling 
består af neurokirurgisk tumorresektion efterfulgt af onkologisk behandling i form af stråle- og 
kemoterapi. Det er derfor sundhedsfagligt vurderet, at start på initial behandling hovedsageligt er 
neurokirurgisk og ikke anden form for behandling. Der er derfor ikke angivet standardforløbstid 
for tidsperioden fra klinisk beslutning om initial behandling til initial strålebehandling. 
 
Det skal pointeres, at uanset der ikke er fastsat en standardforløbstid, skal patientforløbet 
gennemføres uden unødig ventetid, svarende til intentionen med indførelsen af pakkeforløb for 
kræftområdet. 
 
Herudover skal afdelingen som vanligt overholde de lovmæssige krav i form af de maksimale 
ventetider til behandling beskrevet i Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende 
kræftsygdomme mv.  
   

2.1.4 Manglende standardforløbstider for initial onkologisk behandling – livmoderkræft 

I revisionen af pakkeforløbsbeskrivelse for kræft i livmoderen 2012 er den onkologiske behandling blevet 
skrevet ud med hensyn til angivelse af standardforløbstid til start initial behandling i form af medicinsk 
onkologisk - og strålebehandling. Afdelingen antager derfor, at monitoreringen ikke medtager disse 
forløbstider og der ’blot’ er krav om overholdelse af de maksimale ventetider? 

 
SVAR 
I pakkeforløbsbeskrivelsen for livmoderkræft angives operation som den primære behandling, 
ligeledes angives, at der yderst sjældent er indikation for primær onkologisk behandling. Det er 
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derfor sundhedsfagligt vurderet, at start på initial behandling hovedsageligt er kirurgisk og ikke 
anden form for behandling. Der er derfor ikke angivet standardforløbstid for tidsperioden fra 
klinisk beslutning om initial behandling til initial strålebehandling. 
  
Det skal pointeres, at uanset der ikke er fastsat en standardforløbstid, skal patientforløbet 
gennemføres uden unødig ventetid, svarende til intentionen med indførelsen af pakkeforløb for 
kræftområdet. 
 
Herudover skal afdelingen som vanligt overholde de lovmæssige krav i form af de maksimale 
ventetider til behandling beskrevet i Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende 
kræftsygdomme mv. 

 
2.1.5 Manglende standardforløbstider for initial onkologisk behandling – brystkræft 

I pakkeforløbsbeskrivelse for brystkræft er der ikke angivet standardforløbstid til start initial behandling i 
form af medicinsk onkologisk - og strålebehandling. Afdelingen antager derfor, at monitoreringen ikke 
medtager disse forløbstider og der ’blot’ er krav om overholdelse af de maksimale ventetider? 
 

SVAR 
I pakkeforløbsbeskrivelsen for brystkræft angives at langt den overvejende del af alle 
patientforløb er operation den primære behandling, hvor onkologisk behandling anvendes som 
efterbehandling. Det er derfor sundhedsfagligt vurderet, at start på initial behandling 
hovedsageligt er kirurgisk og ikke anden form for behandling. Der er derfor ikke angivet 
standardforløbstid for tidsperioden fra klinisk beslutning om initial behandling til initial 
strålebehandling. 
 
Det skal pointeres, at uanset der ikke er fastsat en standardforløbstid, skal patientforløbet 
gennemføres uden unødig ventetid, svarende til intentionen med indførelsen af pakkeforløb for 
kræftområdet. 
 
Herudover skal afdelingen som vanligt overholde de lovmæssige krav i form af de maksimale 
ventetider til behandling beskrevet i Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende 
kræftsygdomme mv. 

 
2.1.6 Patient diagnosticeret med kræft i tyk- og endetarm får hoftebrud – hvordan vurderes 

dette forløb i monitoreringen   

En patient med diagnosticeret tarmkræft, hvor behandlingen endnu ikke er opstartet, får et hoftebrud og 
kan af denne grund ikke lejres korrekt i forbindelse med den planlagte operation for tarmkræften.   
 
Hvis patientforløbet ikke registreres med koden ”initial behandling ikke relevant”, bliver forløbstiden til 
behandling ekstrem lang – men det er måske sådan, at dette medtages under tid til komorbiditet, hvor der 
er medtaget nogle dage ved angivelsen af standardforløbstider? 
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SVAR 
Afdelingen skal ved klinisk beslutning om at tilbyde patienten initial behandling i form af et 
operativt indgreb, registrere 

AFB12C1 Kræft i tyk- og endetarm: beslutning: tilbud om initial behandling 

 
Afdelingen må derefter afvente mulighed for at operere patienten. Patientforløbet vil derved 
fremstå som længere end nødvendigt i regi af pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm, men dette 
er håndteret på forskellig vis i monitoreringen.  
1) Dels er der inkluderet nogle dage ved angivelsen af standardforløbstid til initial kirurgisk 

behandling,  
2) Dels er dataopgørelserne etableret som andele forløb med forløbstid inden for angivne 

standardforløbstid uden forventning om, at alle patientforløb gennemføres på angivne tid og  
3) Sundhedsstyrelsen vil desuden i vurderingen af data blandt andet medtage dette i deres 

overvejelser. 


