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Nærværende dokument indeholder en indledning med baggrund og kriterier for hvilke forløb,
der inkluderes i opgørelserne, efterfulgt af en kort beskrivelse af nye tiltag siden etableringen af
monitoreringsmodellen samt beskrivelse af de kvartalsvise og årlige dataleverancer til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Ved den årlige opgørelse foretages desuden
en sammenligning med data fra Cancerregisteret samme år. Denne sammenligning har ikke været medtaget siden 2019 grundet i tiltag i forbindeles med implementering af LPR3. opgørelserne
medtages snarest muligt.
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1. Indledning
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmeldte i januar 2012, at der skal tilvejebringes en
robust monitorering af de enkelte faser beskrevet i pakkeforløbsbeskrivelserne for kræftområdet. Monitoreringsmodellen blev opbygget generisk, da modellen på sigt skal give mulighed for
anvendelse inden for flere områder.
Formålet med indførelse af de etablerede indberetnings- og monitoreringsmodeller er at skabe
et godt grundlag for en løbende opfølgning på kræftområdet, herunder sikre en robust monitorering af de specifikke faser beskrevet i pakkeforløbene for kræftområdet. Opmærksomheden
skal henledes på, at monitoreringen alene medtager perioder i sygehusregi, uanset om der i
pakkeforløbsbeskrivelserne er beskrevet forløb inden kontakten til sygehus.
Sundhedsdatastyrelsen har i den forbindelse etableret et dedikeret forløbsmarkørhierarki til
den nødvendige indberetning af unikke målepunkter i pakkeforløbene for kræftområdet med
krav om obligatorisk indberetning fra 1. oktober 2012.
Forløbsmarkørhierarkiet er etableret i SKS-klassifikationen og skal indberettes med tilhørende
datomarkering.
Sundhedsdatastyrelsen har moderniseret Landspatientregisteret, så indberetningerne bedre afspejler, hvordan patenternes kontakt med sygehusvæsenet har været. Regionerne implementerede indberetning til det nye Landspatientregister (LPR3) i februar – marts 2019. En helt central
forbedring i den nye udgave er, at alle kontakter indberettes samt giver mulighed for at danne
’ægte patientforløb’ hvor alle relevante ydelser, der vedrører samme forløb, kan kobles sammen. Nogle af disse nye tiltag har medført et behov for at oprette endnu en forløbsmarkør for
pakkeforløb for kræftområdet ’pakkeforløb slut, anden årsag AFxxxX9’, der kan indberettes efter
indberetning af forløbsmarkør for ’henvisning til pakkeforløb start’, se yderligere kapitel 1.11.
Efterfølgende har Sundhedsstyrelsen revideret Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom, der
kan være kræft samt Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype ved at udarbejde
en samlet pakkeforløbsbeskrivelse for ovenstående i Diagnostisk pakkeforløb. Pakkeforløbet har
implementeringsfrist 1. juli 2022, hvor regioner skal indberette ud fra den reviderede pakkeforløbsbeskrivelse. Kodehierarkiet tilpasses med virkning fra 1. april 2022.
Den reviderede version af ’Diagnostisk pakkeforløb’ indeholder beskrivelse af forløb for patienter ved ’mistanke om uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft’ og ved
’mistanke om metastasesuspekte forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor’.
Sundhedsstyrelsen har taget beslutning om, at de to beskrevne typer forløb fortsat skal indberettes med anvendelse af hvert sit specifikke forløbsmarkørhierarki, og at der fortsat skal udarbejdes en monitorering for hvert af områderne.
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Pakkeforløb for kræftområdet dækker herefter følgende områder:
Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype
Diagnostisk pakkeforløb ved

mistanke om uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft

mistanke om metastasesuspekt forandringer eller metastase uden kendt primær tumor
For pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype er der foretaget justeringer løbende
inden for specifikke kræftområder, som kan ses nedenfor.
For diagnostisk pakkeforløb ved mistanke om uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der
kan være kræft fortsætter den obligatoriske indberetning uændret, dog med en justering af kodetekst. For diagnostisk pakkeforløb ved mistanke om metastasesuspekt forandringer eller metastase uden kendt primær tumor er der foretaget justering af kodetekst samt justering af det
eksisterende kodehierarki med tilpasning til pakkeforløbsbeskrivelsen. Hensigten med ændringen er en ensrettet tilgang til indberetnings- og monitoreringsmodel for begge typer forløb under diagnostisk pakkeforløb med ensrettet standardforløbstid, dog med anvendelse af eksisterende koder i hvert sit forløbsmarkørhierarki.
Ændring af kodehierarkiet foretages per 1. april 2022 og implementeringsfristen er fastsat til 1.
juli 2022. Ændringen medfører databrud for diagnostisk pakkeforløb ved mistanke om metastasesuspekte forandringer eller metastase uden kendt primær tumor, hvorfor der fremadrettet fra
1. april 2022 alene vil blive medtaget forløb (AFD01) startet efter denne dato. For diagnostisk
pakkeforløb ved mistanke om uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft
(AFA01) fortsætter indberetning og monitorering uændret.
Nærmere beskrivelse af indberetnings- og monitoreringsmodellerne kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside http://sundhedsdatastyrelsen.dk/
I forbindelse med opgørelse af data ved de kvartalsvise og årlige opgørelser leverer Sundhedsdatastyrelsen yderligere dataleverancer til Sundhedsstyrelsen, der anvendes i forbindelse med
styrelsens kommentering af data. Nærværende dokument beskriver Sundhedsdatastyrelsens
dataleverancer til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

1.1 Inklusion i opgørelse
Landspatientregisteret anvendes som datagrundlag for opgørelserne. Ved overgangen til LPR3
blev det besluttet at overgå til anvendelse af den månedige dataversion 10. i måneden, frem for
dataversion nærmest den 10. i aktuelle måned. Derfor gælder det, at for de kvartalsvise offentliggørelser opgøres data med anvendelse af den månedlige opdatering af Landspatientregisteret
version 10. i aktuelle måned. For de årlige offentliggørelser opgøres data med anvendelse af den
månedlige opdatering af Landspatientregisteret version 10. april aktuelle år.
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Opgørelse af forløbsindikatorerne anvender fuldt indberettede forløb, hvilket vil sige, at der skal
være en start- og slutindberetning for den enkelte definerede opgørelse med startindberetning
i aktuelle periode. Såfremt der er flere indberetninger for samme punkt, er der opstillet regler
for anvendelse i monitoreringsmodellen.
Fuldt indberettede forløb indebærer fx for indikatoren OF4 ’samlet tid til behandling’ for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype, at der skal være indberetning af ’henvisning
til pakkeforløb start’ og ’initial behandling start’ med angivelse af behandlingsform samt dato
for indberetning. Såfremt der er flere indberetninger af henholdsvis ’henvisning til pakkeforløb
start’ og/eller ’initial behandling start’ anvendes den første indberetning i opgørelserne, svarende til de opstillede regler for anvendelse i monitoreringsmodellen.
Opgørelserne anvender forløb med indberetning af ’henvisning til pakkeforløb start’ med dato i
det faktuelle kvartal eller år samt indberetning af ’initial behandling start’ i faktuelle kvartal/år
inklusiv efterfølgende tidsperiode til det aktuelle opgørelsestidspunkt for datagrundlaget for perioden.
For de kvartalsvise dataudtræk indebærer dette fx, at opgørelserne for 1. kvartal 2020 medtager
fuldt indberettede forløb med indberetning af ’henvisning til pakkeforløb start’ i perioden 1.
januar – 31. marts 2020, hvor den initiale behandling er indberettet i perioden 1. januar 2020
og frem til opgørelsestidspunktet for datagrundlaget for 1. kvartal, hvilket vil sige frem til den
10. maj 2020. Hvis den initiale behandling er indberettet efter opgørelsestidspunktet den 10.
maj 2020, medtages det startede pakkeforløb ikke i faktuelle opgørelse for 1. kvartal 2020. Dog
medtages pakkeforløbet, når dette er muligt, i den dynamiske version med opdaterede tal for
alle tidligere opgjorte kvartaler.
For dataudtræk til de årlige opgørelser indebærer ovenstående fx, at opgørelserne for 2020
medtager fuldt indberettede forløb med indberetning af ’henvisning til pakkeforløb start’ i perioden 1. januar 2020 frem til 31. december 2020, hvor den initiale behandling er indberettet i
perioden 1. januar 2020 og frem til opgørelsestidspunktet for datagrundlaget for årsopgørelsen,
hvilket vil sige frem til den 10. april 2021.
Ved udgangen af et givet år låses data for det foregående år ved opgørelse med LPR2 i perioden
2013-2018. Dette indebærer, at data i Landspatientregisteret for 2013 ikke længere opdateres
per 1. januar 2015 og så fremdeles. Grundet dette opdateres opgørelserne for monitoreringen
ej heller dynamisk efter dato for låsning for pågældende perioder, men vises ved efterfølgende
offentliggørelser i en dataversion per udgangen af året før låsningsdato, hvilket vil sige opgørelse
per ultimo december måned pågældende år. Dette medfører fx, at data for 4. kvartal 2015 opgøres dynamisk til og med ultimo december 2016, hvorefter denne version anvendes som stationær udgave ved fremtidige offentliggørelser.
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Efter overgangen til LPR3 i 2019 har det ikke været muligt at opgøre data for 2019. Ligeledes vil
opgørelse af data for 1. kvartal 2020 og frem ikke være påvirket af overstående tiltag med frosne
data, men anvende data med løbende indberetninger.
Det gælder generelt for alle indikatorberegninger, at såfremt der er 10 eller færre patienter pr.
forløb, vil indikatorberegningerne for andel ikke fremgå af tabellerne, da den statistiske usikkerhed vil være for stor samt for at sikre anonymisering af borgerne. Dog vil det samlede antal
forløb fortsat fremgå af tabellerne. Tal under 5 er maskeret med "-". Landstal er afrundet til
nærmeste 5. Alle opgørelser vises uden decimaler.
Det samlede antal forløb svarende til datagrundlaget for den enkelte indikator vil desuden
fremgå af tabellerne, uanset om der er angivet en standardforløbstid.
Datakilde og opgørelsestidspunktet vil fremgå ved hver tabel.
Alle eksempler på tabeller i dette dokument indeholder fiktive tal.
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2. Nye tiltag i forhold til monitorering
Nedenstående tiltag med indflydelse på monitoreringsmodellen er blevet indført siden implementeringen af modellen i 2012. Der henvises til øvrige dokumenter vedrørende indberetningsog monitoreringsmodellen, regler for indberetning i Vejledning til indberetning til Landspatientregisteret (LPR3) samt pakkeforløbsbeskrivelserne for kræftområdet for mere uddybende beskrivelse. Hvert nye tiltag beskrives kort med angivelse af tidspunkt for implementering.
Kapitel
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Pakkeforløb (nr)
Kræft i prostata
(16)
Analkræft (31)

Ændring
Indførelse af nervebesparende kirurgi
Nyt pakkeforløb

Kræft i urinveje
(13)
Lungehindekræft
(33)
Kræft i nyrebækken
eller urinleder (32)
Analkræft (31)

Ændring af benævnelse

Kræft i urinveje
(13, 14, 15, 32)

2.8

2.9
2.10

Brystkræft

2.11

LPR3 - alle

2.12
2.13

Gynækologiske
kræftformer
Kræft i urinveje

2.14

Kræft i hjernen

Nyt pakkeforløb
Nyt pakkeforløb
Fjerne standardforløbstid for kirurgisk behandling
Ændring af standardforløbstider
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og
Sjælland
Sundhedsstyrelsen har igangsat revision af pakkeforløb
Ny behandlingsform ’primær rekonstruktion eller onkoplastik med
plastikkirurgisk assistance
Implementering af LPR3
Ny forløbsmarkør – pakkeforløb
slut, anden årsag 1. januar 2019
Ændrede forløbstider for kræft i
æggestok
Ændrede forløbstider for kræft i
blæren
Pandemi COVID-19
Justering af standardforløbstider
Biopsi en del af udredning

Medtages fra
1. kvartal 2014 /
2014
1. kvartal 2015 /
2015
2. kvartal 2014
4. kvartal 2015 /
2016
4. kvartal 2015 /
2016
4. kvartal 2015 /
2015
4. kvartal 2015 /
2015
Maj 2016 hhv november 2017
20181. kvartal 2019 /
2019
1. kvartal 2019

4. kvartal 2019 /
2019
4. kvartal 2019 /
2019
Marts 2020-februar
2022
2. kvartal 2020 /
2021
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2.15

Hoved-halskræft

2.16

2.17

Bugspytkirtlen, galdegange og lever

2.18

Myelomatose

2.19

Diagnostisk pakkeforløb

2.20

Tyk- og endetarmskræft

2.21

Prostatakræft

Ingen standardforløbstid for kirurgisk behandling
Ny behandlingsform - partikelterapi
Ny behandlingsform - partikelterapi
Sygeplejerskestrejke
Specificering af at fysisk fremmøde
inkluderer virtuel kontakt med
sundhedsfagligt indhold
Implementering af nyt patientregistreringssystem Nord_EPJ i Region
Nordjylland
Ændrede forløbstider for primær
leverkræft
Implementeringsfrist 1. april 2022
Ændring af forløbstider og medtager forløbstid til medicinsk onkologisk behandling.
Implementeringsfrist 1. maj 2022
Ændring af diagnostisk pakkeforløb
ved metastaser uden kendt primær
tumor.
Implementeringsfrist 1. juli 2022
Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever (B11) og pakkeforløb for
tyk- og endetarmskræft (12) er
samskrevet.
B11 nedlægges
B12 uændrede forløbstider
Implementeringsfrist 1. august
2022
Ændrede standardforløbstider
Progression under actice surveillance, watchfull waiting eller med
metastase sygdom henvises til udredning – skal ikke længere henvises til pakkeforløb
Implementeringsfrist 1. september
2022

4. kvartal 2020 /
2021
19. juni 2021 – 28.
august 2021
August 2021

Marts 2022

2. kvartal 2022/
2022
3. kvartal 2022 /
2023

3. kvartal 2022 /
2023

3. kvartal 2022
2022

3. kvartal 2022
2022
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2.1 Nervebesparende kirurgi for kræft i prostata
Grundet ændring i behandlingsstrategi for kræft i prostata, har Sundhedsstyrelsen foretaget en
revision af pakkeforløb for kræft i prostata. I denne forbindelse er det vurderet relevant at indføre en ekstra indberetning for nervebesparende kirurgi.
Med virkning fra den 1. januar 2014 er der indført en ny forløbsmarkør for kræft i prostata for
nervebesparende kirurgi. Der vil fremadrettet være differentieret indberetning for forløb med
kirurgisk behandling og nervebesparende operation med indførelse af denne specifikke forløbsmarkør for nervebesparende kirurgi. Data for kræft i prostata vil derfor opgøre OF4’samlet tid
til behandling’ for fire behandlingsformer: kirurgisk, nervebesparende kirurgi, medicinsk behandling (kemoterapi) og strålebehandling.
Pakkeforløb for kræft i prostata, hvor behandlingen er nervebesparende kirurgi, er medtaget
som separat opgørelse i monitoreringen fra 1. kvartal 2014 henholdsvis årsopgørelsen 2014.

2.2 Pakkeforløb for analkræft
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et pakkeforløb for analkræft, hvorfor der er oprettet et fuldt
forløbsmarkørhierarki for området.
Med virkning fra den 1. januar 2014 er der indført forløbsmarkører, der skal anvendes obligatorisk ved indberetning af pakkeforløb for analkræft fra 1. januar 2015.
Pakkeforløb for analkræft medtages i monitoreringen fra 1. kvartal 2015 henholdsvis årsopgørelsen 2015.

2.3 Ændring i benævnelse pakkeforløb nummer 13
Som resultat af indførelse af nyt pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder, der relaterer
sig til pakkeforløb for kræft i blæren og nyre, ændres benævnelse for pakkeforløb nummer 13
fra kræft i blæren og nyre til kræft i urinveje.
Ændringen var gældende fra 1. april 2014.

2.4 Pakkeforløb for lungehindekræft
Der blev indført forløbsmarkører i forbindelse med oprettelsen af pakkeforløb for lungehindekræft med virkning fra 1. april 2014.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et pakkeforløb for lungehindekræft, hvorfor der er oprettet
et fuldt forløbsmarkørhierarki for dette område i SKS-klassifikationen. Pakkeforløbsnummer er
33. Forløbsmarkørhierarkiet er Lungehindekræft: Markører for kræftpakkeforløb AFB33.
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Implementeringsfristen for anvendelse af oprettede forløbsmarkører er den 1. oktober 2015.
Pakkeforløb for lungehindekræft blev medtaget i monitoreringen fra 4. kvartal 2015 henholdsvis
årsrapporten 2016.

2.5 Pakkeforløb for kræft i nyrebækken eller urinleder
Den 1. april 2014 blev der indført forløbsmarkører i forbindelse med oprettelsen af pakkeforløb
for kræft i nyrebækken og urinleder.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder, hvorfor
der er oprettet et forløbsmarkørhierarki for dette område i SKS-klassifikationen.
Pakkeforløbet er relateret til pakkeforløbet for kræft i urinveje på samme måde som kræft i
blæren og kræft i nyre relateres til kræft i urinveje. Derfor oprettes alene forløbsmarkører for
’beslutning vedrørende initial behandling’ samt ’initial behandling start’.
Pakkeforløbet starter i det fælles pakkeforløb for kræft i urinveje, hvorfor
’henvisningsperiode OF1’ for kræft i blæren, kræft i nyre samt kræft i nyrebækken og urinleder
opgøres samlet med anvendelse af ’henvisning til pakkeforløb start AFB13A’ samt ’udredning
start, første fremmøde AFB13B’.
Ligeledes afsluttes forløb i det fælles pakkeforløb for kræft i urinveje, hvorfor
’udredningsperiode, diagnose afkræftet’ for kræft i blæren, kræft i nyre samt kræft i nyrebækken og urinleder opgøres samlet med anvendelse af ’udredning start, første fremmøde AFB13B’
og ’pakkeforløb slut, diagnose afkræftet AFB13X1’.
Desuden afsluttes pakkeforløbet ved patientens ønske ved indberetning i det fælles pakkeforløb
for urinveje, hvilket vil sige ’pakkeforløb slut, patientens ønske AFB13X2’ ved afslutning af forløb.
Pakkeforløbet kan ligeledes afbrydes af klinisk årsag ved indberetning af ’pakkeforløb slut, anden årsag AFB13X9’. Forløbsmarkøren er oprettet pr. 1. januar 2020 med implementeringsfrist
1. april 2020, se kapitel 1.11.
Pakkeforløbsnummer for kræft i nyrebækken og urinleder er 32.
Forløbsmarkørhierarkiet er Kræft i nyrebækken eller urinleder: Markører for kræftpakkeforløb
AFB32 – alene for AFB32C* og AFB32F*.
Standardforløbstider er anført i afsnit 4.3.
Implementeringsfristen for anvendelse af oprettede forløbsmarkører var 1. oktober 2015. Pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder blev medtaget i monitoreringen fra 4. kvartal 2015
henholdsvis årsrapporten 2016.
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2.6 Ændring i standardforløbstider for pakkeforløb for analkræft
Sundhedsstyrelsen har revideret pakkeforløbsbeskrivelsen for analkræft i 2015 med en revision
af standardforløbstiderne til følge. Fremadrettet vil kirurgisk behandling ikke have angivet en
standardforløbstid. Øvrige standardforløbstider forblev uændrede. Derfor vil der fremover
alene foretages opgørelser, der medtager medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) og
strålebehandling som initial behandling i monitoreringsmodellen. Dog vil antallet af forløb
fremgå for alle tre behandlingsformer.
Pakkeforløb for analkræft skal indberettes som vanligt, jævnfør indberetningsvejledningen.
Ændringen i standardforløbstid implementeres i monitoreringsmodellen januar 2016 med tilbagevirkende kræft. Dette medfører, at de ændrede standardforløbstider vil blive anvendt fra opgørelse for 4. kvartal 2015 henholdsvis årsrapporten 2015.
Dette medførte, at data for de involverede dynamiske opgørelser vil ændres bagudrettet. Hvorimod data i de stationære versioner for tidligere offentliggjorte data forbliver uændrede.

2.7 Ændring i standardforløbstider for pakkeforløb for kræft i urinveje
Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelse af pakkeforløb for kræft i nyrebækken og
urinleder, ligeledes revideret pakkeforløbsbeskrivelsen for kræft i urinveje med justering af angivne standardforløbstider for de øvrige tre involverede pakkeforløb.
Standardforløbstider markeret med lilla er ændret siden tidligere angivne forløbstider, mens de
med grøn skrift er uændrede:
Nr.

Kræftom-

OF1

OF2A

OF2B

OF3A

OF3A1

OF3B

OF3C

OF4A

15

OF4A1

OF4B

OF4C

45

48

52

råde
13

Kræft i urin-

6

28

veje
14

Kræft i blæ-

31

8

11

ren
15

Kræft i nyre

28

11

11

45

45

32

Kræft i ny-

31

7

11

44

48

rebækken
eller urinleder

De ændrede forløbstider blev implementeret i monitoreringsmodellen i januar 2016. Dette medførte, at de ændrede standardforløbstider blev anvendt fra opgørelse af 4. kvartal 2015 henholdsvis årsrapporten 2015.
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Opgørelser for pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder blev medtaget i opgørelser fra
1. kvartal 2016, da implementeringsfristen for pakkeforløbet var 1. januar 2016.
De ændrede standardforløbstider medførte, at de dynamiske data for tidligere opgjorte perioder, blev ændret bagudrettet. Hvorimod data i de stationære versioner for tidligere offentliggjorte data forblev uændrede.

2.8 Implementering af Sundhedsplatformen
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra maj 2016 og i Region Sjælland fra november 2017 kan have indflydelse på tal fra pågældende tidspunkter.

2.9 Sundhedsstyrelsen har igangsat revision af pakkeforløbsbeskrivelser
Sundhedsstyrelsen har igangsat revision af pakkeforløbsbeskrivelser i 2018. Arbejdet pågår i
2018 og 2019. Revisionen kan indebære indflydelse på indberetning og forløbstider anvendt
ved monitorering. Desuden skal der være opmærksomhed på, at indgangen til pakkeforløb kan
ændret for det specifikke kræftområde, derudover kan udredningsmetoder og behandlingsformer være ændret.

2.10 Primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance for pakkeforløb for kræftområdet
Grundet ændring i behandlingsstrategi for brystkræft har Sundhedsstyrelsen i forbindelse med
revision af pakkeforløbsbeskrivelse for brystkræft indført en ny behandlingsform for pakkeforløb for brystkræft. Det blev vurderet relevant at indføre en ekstra indberetning for primær rekonstruktion og onkoplastik med plastikkirurgisk assistance.
Med virkning fra 1. januar 2018 blev en ny forløbsmarkør indført i forbindelse med indberetning
af pakkeforløb for brystkræft. Forløbsmarkøren er ’initial behandling start, primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance AFB01F1A’ med implementeringsfrist 1.
januar 2019.
Der vil fremadrettet være differentieret indberetning for forløb med kirurgisk behandling og primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance med indførelse af denne
specifikke forløbsmarkør for primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance. Data for brystkræft vil derfor blive opgjort for OF4’samlet tid til behandling’ for fire behandlingsformer: kirurgisk, primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance, medicinsk behandling (kemoterapi) og strålebehandling.
Pakkeforløb for brystkræft, hvor behandlingen er primær rekonstruktion eller onkoplastik med
plastikkirurgisk assistance, er medtaget som separat opgørelse i monitoreringen fra 1. kvartal
2019 henholdsvis årsopgørelsen 2019.
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Standardforløbstider markeret med lilla blev ændret i forhold til tidligere angivne forløbstider,
mens de med grøn skrift forblev uændrede:
Nr.

Kræftom-

OF1

OF2A

OF2B

OF3A

OF3A1

6

8

8

13

20

OF3B

OF3C

OF4A

OF4A1

27

34

OF4B

OF4C

råde
13

Brystkræft

2.11 Forløbsmarkør for pakkeforløb slut, anden årsag
I forbindelse med overgang til indberetning til nyt Landspatientregister (LPR3) i februar 2019 har
det været nødvendigt at oprette endnu en forløbsmarkør for afslutning af pakkeforløb for at
kunne håndtere alle relevante pakkeforløb.
Grundet indførelse af indberetning af alle patientens kontakter i et forløb, er monitoreringsmodellen blevet udfordret i forbindelse med forløb, der alene er indberettet med ’henvisning modtaget til pakkeforløb start’, hvor det efterfølgende vurderes mest hensigtsmæssigt at afslutte
forløbet grundet vedvarende udeblivelser. Forløbsmarkør ’pakkeforløb slut, anden årsag AFBxxX9’ afslutter det igangsatte pakkeforløb.
Forløbsmarkøren er oprettet 1. juli 2019 med mulighed for anvendelse fra 1. januar 2019.

2.12 Revision pakkeforløbsbeskrivelse for gynækologiske kræfttyper
Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med revision af pakkeforløbsbeskrivelse af det gynækologiske området justeret anbefalede forløbstider for kræft i æggestok.
Standardforløbstider markeret med lilla er blevet ændret i forhold til tidligere angivne forløbstider, mens de med grøn skrift er uændrede:
Nr.

Kræftområde

19

Kræft i ydre

OF1

OF2A

OF2B

OF3A

OF3A1

OF3B

OF3C

OF4A

OF4A1

OF4B

OF4C

6

22

22

8

-

-

15

36

-

-

43

kvindelige
kønsorganer
20

Livmoderkræft

6

15

15

8

-

-

-

29

-

-

-

21

Kræft i ægge-

6

13

13

12

-

11

-

31

-

30

-

6

14

14

8

-

11

15

28

-

31

35

stok
22

Kræft i livmoderhals
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De ændrede forløbstider bliver implementeret i monitoreringsmodellen fra 1. oktober 2019.
Dette medfører, at de ændrede standardforløbstider bliver anvendt fra opgørelse af 4. kvartal
2019 henholdsvis årsrapporten for 2019.
De ændrede standardforløbstider vil medføre, at de dynamiske tal for tidligere opgjorte perioder, bliver ændret bagudrettet. Hvorimod data i de stationære versioner for tidligere offentliggjorte data forblev uændrede.

2.13 Revision pakkeforløbsbeskrivelse for kræft i urinvejene
Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med revision af pakkeforløbsbeskrivelse for kræft i urinveje,
herunder kræft i blæren, kræft i nyre og kræft i nyrebækken eller urinleder, justeret anbefalede
forløbstider for kræft i blæren.
Standardforløbstider markeret med lilla er blevet ændret i forhold til tidligere angivne forløbstider, mens de med grøn skrift er uændrede:
Nr.

Kræftområde

OF1

13

Kræft i urin-

6

OF2A

OF2B

OF3A

OF3A1

OF3B

OF3C

OF4A

15

OF4A1

OF4B

OF4C

53

48

52

28

veje
14

Kræft i blæren

31

16

11

15

Kræft i nyre

28

11

11

45

45

32

Kræft i nyre-

31

7

11

44

48

bækken eller
urinleder

De ændrede forløbstider bliver implementeret i monitoreringsmodellen fra 1. oktober 2019.
Dette medfører, at de ændrede standardforløbstider bliver anvendt fra opgørelse af 4. kvartal
2019 henholdsvis årsrapporten for 2019.
De ændrede standardforløbstider vil medføre, at de dynamiske tal for tidligere opgjorte perioder, bliver ændret bagudrettet. Hvorimod data i de stationære versioner for tidligere offentliggjorte data forbliver uændrede.

2.14 Pakkeforløbsbeskrivelse kræft i hjernen revideret
Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med revision af pakkeforløbsbeskrivelse for kræft i hjernen
justeret anbefalede forløbstider med udeladelse af tid for kirurgisk behandling og med tilføjelse
af tider for medicinsk onkologisk behandling, strålebehandling samt endnu en behandlingsform
i form af partikelterapi.
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Standardforløbstider markeret med lilla er blevet ændret i forhold til tidligere angivne forløbstider, mens de med grøn skrift er uændrede:
Nr.

Kræftom-

OF1

råde
23

Kræft i

6

OF2

OF2

OF3

OF3

OF3

OF3

OF3

OF4

OF4

OF4

OF4

OF4

A

B

A

A1

B

C

C1

A

A1

B

C

C1

30

30

11

15

21

47

51

57

hjernen

Forløb, hvor behandlingen er partikelterapi, medtages i monitoreringen fra 1. april 2020. Dette
indebærer, at området medtages i kvartalsopgørelse fra 2. kvartal 2020 henholdsvis i årsrapporten fra 2021.
Desuden medtages medicinsk onkologisk behandling og strålebehandling i monitoreringen fra
1. april 2020.

2.15 Revideret pakkeforløbsbeskrivelse for hoved- og halskræft
Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med revision af pakkeforløbsbeskrivelse for hoved- og halskræft indført endnu en behandlingsform i form af partikelterapi med tilhørende anbefalede forløbstider.
Standardforløbstider markeret med lilla er blevet tilføjet i forhold til tidligere. Tidligere angivne
forløbstider er uændrede:
Nr.

Kræftom-

OF1

råde
02

Hoved- og

6

OF2

OF2

OF3

OF3

OF3

OF3

OF3

OF4

OF4

OF4

OF4

OF4

A

B

A

A1

B

C

C1

A

A1

B

C

C1

15

15

7

11

11

18

28

32

32

39

halskræft

Forløb, hvor behandlingen er partikelterapi, medtages i monitoreringen fra 1. oktober 2020.
Dette indebærer, at området medtages i kvartalsopgørelse fra 4. kvartal 2020 henholdsvis i årsrapporten fra 2021.

2.16 Sygeplejerskestrejke
I perioden 19. juni 2021 - 28. august 2021 forløb en sygeplejerskestrejke i sundhedsvæsenet
med indvirkning på aktiviteten i sygehussektoren. Dette kan have haft indflydelse på udrednings- og behandlingsforløb, herunder kræftområdet, hvilket kan have haft betydning for indberetningen.

2.17 Revideret pakkeforløbsbeskrivelse for kræft i bugspytkirtlen, galdegang og lever
Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med revision af pakkeforløbsbeskrivelse for kræft i bugspytkirtlen, galdegang og lever justeret anbefalede forløbstider for primær leverkræft.
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Standardforløbstider markeret med lilla er blevet ændret i forhold til tidligere angivne forløbstider, mens de med grøn skrift er uændrede:
Nr.

Kræftom-

OF1

OF2

OF2

OF3

OF3

OF3

OF3

OF3

OF4

OF4

OF4

OF4

OF4

A

B

A

A1

B

C

C1

A

A1

B

C

C1

6

27

27

10

11

15

43

44

48

6

27

27

10

11

15

43

44

48

6

27

27

10

11

43

44

råde
07

Kræft i bugspytkirtlen

08

Kræft i galdegang

10

Primær leverkræft

Det skal bemærkes, at der fortsat ikke anvendes standardforløbstid for strålebehandling (C) ved
primær leverkræft.
De ændrede forløbstider bliver implementeret i monitoreringsmodellen fra 1. april 2022. Dette
medfører, at de ændrede standardforløbstider bliver anvendt fra opgørelse af 2. kvartal 2022
henholdsvis årsrapporten for 2022.
De ændrede standardforløbstider medfører, at de dynamiske tal for tidligere opgjorte perioder,
bliver ændret bagudrettet. Hvorimod data i de stationære versioner for tidligere offentliggjorte
data forbliver uændrede.

2.18 Revideret pakkeforløbsbeskrivelse for myelomatose
Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med revision af pakkeforløbsbeskrivelse for myelomatose
indført opgørelse af forløb med medicinsk onkologisk behandling med tilhørende anbefalede
forløbstider. Tidligere er opgørelse for henvisningsperiode og udredningsperiode medtaget.
Den anvendes eksisterende forløbsmarkører for medicinsk onkologisk behandling AFB04F2 Initial behandling start, medicinsk onkologisk behandling, der vedvarende har været obligatorisk
at indberette, men dog ikke anvendt direkte i monitoreringsmodellen. Dette medfører, at der
fremadrettet ligeledes vil blive opgjort tal for OF3B og OF4B.
Standardforløbstider markeret med lilla er blevet ændret i forhold til tidligere angivne forløbstider, mens de med grøn skrift er uændrede:
Nr.

Kræftom-

OF1

råde
07

Myeloma-

6

OF2

OF2

OF3

OF3

OF3

OF3

OF3

OF4

OF4

OF4

OF4

OF4

A

B

A

A1

B

C

C1

A

A1

B

C

C1

17

17

10

33

tose
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De ændrede forløbstider bliver implementeret i monitoreringsmodellen fra 1. maj 2022. Dette
medfører, at de ændrede standardforløbstider bliver anvendt fra opgørelse af 3. kvartal 2022
henholdsvis årsrapporten for 2023.
De ændrede standardforløbstider medfører, at de dynamiske tal for tidligere opgjorte perioder,
bliver ændret bagudrettet. Dog vil der alene blive medtaget tal for 3. kvartal 2022 og frem ved
offentliggørelse for OF3B og OF4B. Data i de stationære versioner for tidligere offentliggjorte
data forbliver uændrede.

2.19 Revision af diagnostisk pakkeforløb
Sundhedsstyrelsen har udgivet et revideret diagnostisk pakkeforløb, der medtager det oprindelige diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom, der kan være kræft i uændret format, dog med
anden italesættelse diagnostisk pakkeforløb ved mistanke om uspecifikke symptomer, der kan
være kræft. Revisionen medførte samskrivning med pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, der fremadrettet italesættes som diagnostisk pakkeforløb ved metastasesuspekte forandringer eller metastase uden kendt primær tumor.
For diagnostisk pakkeforløb ved metastasesuspekte forandringer eller metastase uden kendt primær tumor anvendes ’henvisning til pakkeforløb start AFD01A’ og ’primær udredning start, første fremmøde AFD01B’ uændret.
Mens ’pakkeforløb slut AFD01X1’ er blevet ændret i forhold til benævnelse og indhold, svarende
til ændring i pakkeforløbsbeskrivelse. Her er ’diagnose afkræftet’ ændret til ’klinisk beslutning’.
Den kliniske beslutning kan omhandle:
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
Øvrige pakkeforløb slut AFD01X2 patientens ønske og AFD01X9 anden årsag forbliver uændrede.
Dette medfører, at der fremadrettet vil blive opgjort følgende indikatorer
- Henvisningsperiode MF1 – antal forløb (AFD01A-AFD01B)
- Udredningsperiode MF2 – antal forløb (AFD01B-AFD01X1)
- Forløbsperiode MF3 – andel og antal forløb (AFD01A-AFD01X1) inden for 22 dage
Andre tidligere indikatorer udelades fremadrettet.
Ændringen af forløbsmarkører foretages med virkning fra 1. april 2022 med implementeringsfrist 1. juli 2022. Grundet ændring af model med databrud vil alene forløb startet efter 1. juli
2022 blive medtaget i monitoreringsmodellen fremadrettet ved offentliggørelse. De ugentlige
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dataleverancer vil medtage alle indberetninger fra 1. april 2022, så snart algoritmen for opgørelse er tilrettet.

2.20 Revision: Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever nedlægges
Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med revision af pakkeforløbsbeskrivelse for tarmkræftmetastaser i lever og tyk- og endetarmskræft besluttet, at nedlægges pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever og fastholde pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft uændret med anvendelse af samme standardforløbstider som tidligere.
Dette medfører, at
- for pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever (B11) forløbsmarkører nedlægges per
31. juli 2022 uden mulighed for fremadrettet indberetning
- for pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft anvendes fremadrettet etablerede indikatorer og tidligere angivne standardforløbstider
Nedlægning af B11 kan have indflydelse på tal i de supplerende opgørelser ved kvartals- og årsrapport.
Implementeringsfristen er fastsat til 1. august 2022.
Ændringen vil blive implementeret snarest efter kvartalsopgørelse for 2. kvartal 2022 cirka den
12. august. Fremadrettet vil ændringen blive medtaget fra opgørelse for 3. kvartal 2022 henholdsvis 2022.

2.21 Revision: ændrede standardforløbstider for pakkeforløb for prostatakræft
Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med revision af pakkeforløbsbeskrivelse for prostatakræft
ændret standardforløbstider for udredningsperiode samt ændret adgangskriterie til pakkeforløb.
Standardforløbstiden er ændret for udredningsperiode fra 32 dage til 36 dage.
Standardforløbstider markeret med lilla er blevet ændret i forhold til tidligere angivne forløbstider, mens de med grøn skrift er uændrede:
Nr.

Kræftom-

OF1

råde
16

Prostata

8

OF2

OF2

OF3

OF3

OF3

OF3

OF3

OF4

OF4

OF4

OF4

OF4

A

B

A

A1

B

C

C1

A

A1

B

C

C1

36

36

10

42

54

86

15

59
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De ændrede standardforløbstider medfører, at de dynamiske tal for tidligere opgjorte perioder,
bliver ændret bagudrettet. Data i de stationære versioner for tidligere offentliggjorte rapporter
forbliver uændrede.
Desuden har revisionen medført, at ved mistanke om progression hos patienter der er diagnosticeret med prostatakræft, herunder patienter i active surveillance eller watchful waiting, skal
patienten tilbydes henvisning til udredning på urologisk afdeling, dog ikke i pakkeforløb for
prostatakræft. Ved mistanke om recidiv skal den henvisende læge foretage en helhedsvurdering af patienten og tilbyde henvisning til udredning i pakkeforløb for prostatakræft, jævnfør
pakkeforløbsbeskrivelse kapitel 2.4.2.
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3. Dataleverance til Sundhedsstyrelsen ved kvartalsopgørelse
Dataleverance ved de kvartalsvise opgørelser leveres svarende til nedenstående beskrivelse
med samtidig dynamisk opdatering af definerede indikatorer på åben eSundhed.
I dataleverancerne anvendes både stationære og dynamiske data. De stationære data svarer til
tidligere opgjorte kvartalsdata, der ikke er blevet opdateret siden dato for opgørelse ved første
offentliggørelse. Mens de dynamiske data opgøres med anvendelse af data fra Landspatientregisteret til og med opgørelsestidspunkt for det seneste kvartal. Opgørelserne foretages af Sundhedsdatastyrelsen.

3.1 Pakkeforløb på kræftområdet (organspecifik) – specifikke dataleverancer
Tabel 1a. Nedre kvartil for andel forløb (OF4) inden for standardforløbstid
Tabellen viser fordelingen af andele forløb for ’samlet tid til behandling OF4’ gennemført inden
for standardforløbstiden på regionalt niveau, som ligger under eller lig med nedre nationale
kvartil for det betragtede kvartal. Opgørelsen af forløbstidsindikatoren ’samlet tid til behandling
OF4’ er perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial behandling start’. Data fordeles
efter pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator.
Derudover vil tabellen vise andele forløb inden for standardforløbstiden i procent samt beregningsgrundlaget udtrykt i ’antal forløb i alt’. Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør
summen af antallet af forløb for ’samlet tid til behandling’, der er gennemført inden for angivne
standardforløbstid for de specifikke organspecifikke kræftområder med tilhørende behandlingsformer for hver region. Nævneren fremgår af tabellen under ’antal forløb i alt, og udgør summen
af antallet af forløb for ’samlet tid til behandling’ for alle organspecifikke kræftområder med
angivne standardforløbstider uanset forløbstid og behandlingsform for hver region.
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 pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator, 2013. Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Pakkeforløbs-

Pakkeforløb for

nummer

Region

Samlet tid til

Andel forløb inden

Antal for-

kræftområdet,

behandling

for

løb i alt

organspecifik

(OF4)

løbstid, pct.

standardfor-

kræfttype
B01

Brystkræft

Hovedstaden

of4a

27

290

B01

Brystkræft

Sjælland

of4a

47

170
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B02

Hoved- og hals-

Nordjylland

of4b

-

4

Sjælland

of4c

10

30

kræft
B02

Hoved- og halskræft

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
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.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’.

Tabellen vil kun indeholde data for forløb, hvor der for den specifikke kræfttype med tilhørende
behandlingsform er angivet en standardforløbstid.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb gennemført inden for den
angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’ i tabellen. Data bagved ’-’ er henhørende under eller lig med nedre kvartil. Forløb med 10 eller færre observationer medtages ligeledes ved
beregningen af de nationale kvartiler.

Tabel 1b. Kvartiler for andel forløb (OF4) inden for standardforløbstid (stationære data)
Tabellen viser kvartiler af andel forløb for ’samlet tid til behandling OF4’ gennemført inden for
angivne standardforløbstider for de seneste kvartaler for hele landet. Opgørelsen af forløbstidsindikatoren ’samlet tid til behandling OF4’ er for perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’
til ’initial behandling start’.
Tabellen viser 1. kvartil, 2. kvartil (median) samt 3. kvartil af andele forløb gennemført inden for
standardforløbstiden udtrykt i procent. I beregningen af kvartilerne for de enkelte kvartaler indgår alle organspecifikke forløb uanset antal observationer, behandlingsform samt regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid. Tabellen viser kvartiler for de to seneste
kvartaler for hele landet.
1. kvartil (nedre kvartil) afgrænser den fjerdedel (25 pct.) af patientforløbene med den laveste
andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden fra de 75 pct. af patientforløbene med
den højeste andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden.
2. kvartil (median) afgrænser den halvdel (50 pct.) af patientforløbene med den laveste andel
forløb gennemført inden for standardforløbstiden fra de 50 pct. af patientforløbene med den
højeste andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden.
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3. kvartil (øvre kvartil) afgrænser den trefjerdedel (75 pct.) af patientforløbene med den laveste
andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden fra de 25 pct. af patientforløbene med
den højeste andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden.
Opgørelse for foregående kvartal baseres på stationære data.
Stationære data indebærer, at andelsprocenten og antallet af forløb i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse.
Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført
til angivne standardforløbstider, fordelt på 1. kvartal 2021 og 2. kvartal 2021, pct. Foregående
kvartal baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Kvartal

1. kvartil (pct.)

2. kvartil (median) (pct.)

3. kvartil (pct.)

1. kvartal 2021

60

75

95

2. kvartal 2021

67

80

96

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Opgørelse beregnet på regionale data.
OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling
start inkluderende alle relevante behandlingsformer.

Beregningsmodel for kvartiler
Nedenfor vises en grafisk fremstilling af beregningen af kvartiler af andele forløb gennemført
inden for angivne standardforløbstider for den enkelte kræfttype (organspecifik) for hele landet
med anvendelse af regionale data.
På nuværende tidspunkt er der angivet standardforløbstid for 60 opgørelser på tværs af kræfttype og behandlingsform. Data for alle fem regioner medtages i beregningen, hvilket vil sige, at
maksimalt 300 værdier indgår i beregningen (60X5).
Sundhedsstyrelsen har valgt at fokusere sine kommentarer på monitoreringsdata for de forløb,
der ligger under den ’nationale nedre kvartil’ for det faktuelle kvartal. Den nedre kvartil afgrænser den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel af patientforløb gennemført inden for de angivne standardforløbstider for det enkelte kræftområde og behandlingsform uanset antal observationer.
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Figur: Illustration af kvartils beregning for kræftområdet ved kvartalsopgørelse

Kvartilsberegning
kræftområdet

Andel forløb på landsplan gennemført inden for
standardforløbstid uanset kræfttype, behandlingsform og
regional tilknytning –
Tabel 1b for kvartalsopgørelse
Kvartilsberegning

Antal kræftområder
uanset
behandlingsform
= 60
60
andelsværdier
X
værdier for
5 regioner

= maks 300
værdier, der indgår
i kvartilsberegningen

De 300 (maks) dataværdier
lægges på en fortløbende
række, hvorefter værdien
ved den
første fjerdedel 25 %
halvdelen 50 % henholdsvis
trefjerdedel 75 %
findes

5 regioner
Herved er værdierne
beregnet for
1. kvartil (25 %/nedre)
2. kvartil (50 %/median)
3. kvartil (75 %/øvre)

1. kvartil (nedre kvartil) afgrænser den fjerdedel (25 %) af patientforløbene med den laveste andel forløb
gennemført indenfor standardforløbstiden fra de 75 % af patientforløbene med den højeste andel forløb gennemført
indenfor standardforløbstiden.
2. kvartil (median) afgrænser den halvdel (50 %) af patientforløbene med den laveste andel forløb gennemført
indenfor standardforløbstiden fra de 50 % af patientforløbene med den højeste andel forløb gennemført indenfor
standardforløbstiden.
3. kvartil (øvre kvartil) afgrænser den trefjerdedel (75 %) af patientforløbene med den laveste andel forløb
gennemført indenfor standardforløbstiden fra de 25 % af patientforløbene med den højeste andel forløb gennemført
indenfor standardforløbstiden.

Tabel 1c. Samlet andel forløb (OF4) inden for standardforløbstid (stationære data)
Denne tabel viser en samlet angivelse på sygehusregion og hele landet for andele af forløb, der
er gennemført inden for angivne standardforløbstider for ’samlet tid til behandling OF4’, uanset
antallet af observationer, kræftområde (organspecifik kræfttype) og behandlingsform. Opgørelsen af forløbstidsindikatoren ’samlet tid til behandling OF4’ er for perioden fra ’henvisning til
pakkeforløb start’ til ’initial behandling start’. Tabellen er blevet udvidet med regionale data fra
og med opgørelse for 3. kvartal 2014. Figuren er løbende justeret svarende til de beskrevne
ændringer over tid oven for.
Der udarbejdes en tabel med beregning af én samlet procentandel for hele landet og for hver
region for andele af forløb for ’samlet tid til behandling’ (OF4), som er gennemført inden for
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angivne standardforløbstider for alle pakkeforløb på kræftområdet, organspecifik kræfttype.
Der angives én andelsberegning for hver sygehusregion og for hele landet per kvartal for ’samlet
tid til behandling’ for de forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid, uanset antal observationer, pakkeforløb og behandlingsform. Tabellen viser samtidigt opgørelserne fra tidligere
opgjorte kvartaler.
Data for tidligere opgjorte kvartaler baseres på stationære data.
Stationære data indebærer, at andelsprocenten og antallet af forløb i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse. På nær 1. kvartal 2013 der er
opgjort per 11. august 2013. Begrundelsen for opgørelsestidspunktet for 1. kvartal 2013 er, at
’antal forløb i alt’ først blev medtaget i tabellen fra og med eftersommeren 2013 umiddelbart
efter beslutning herom.
Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør summen af antallet af forløb for ’samlet tid til
behandling’, der er gennemført inden for angivne standardforløbstid for de specifikke organspecifikke kræftområder med tilhørende behandlingsformer for hver region og for hele landet.
Nævneren fremgår af tabellen under ’antal forløb i alt, og udgør summen af antallet af forløb
for ’samlet tid til behandling’ for alle organspecifikke kræftområder med angivne standardforløbstider uanset forløbstid og behandlingsform for hver region og for hele landet.
Alle opgjorte kvartaler fra og med 1. kvartal 2013 medtages i tabellen.
Data vises fordelt på sygehusregion samt hele landet.
Tabel 1c. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2014.
Foregående kvartaler baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Region

Nordjylland

…… Sjælland

Hele landet

Kvartal

Andele forløb in-

Antal …… Andele forløb in-

Antal Andele forløb in-

den for standard-

for-

den for standard-

for-

den for standard- for-

forløbstid (pct.)

løb i

forløbstid (pct.)

løb i

forløbstid (pct.)

alt

alt

Antal
løb i
alt

1. kvartal 2013

77

495 ……

64

651

72 4.264

2. kvartal 2013

84

346 ……

65

567

73 3.760

3. kvartal 2013

84

384 ……

72

518

79 4.045

4. kvartal 2013

83

410 ……

74

638

80 4.447

1. kvartal 2014

83

393 ……

83

700

84 4.210

2. kvartal 2014

78

403 ……

73

611

80 4.065

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
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OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling
start inkluderende alle relevante behandlingsformer.

Tabel 1d. Samlet andel forløb (OF4) inden for standardforløbstid (dynamiske data)
Denne tabel viser en samlet angivelse på sygehusregion og hele landet for andele af forløb, der
er gennemført inden for angivne standardforløbstider for ’samlet tid til behandling OF4’, uanset
antallet af observationer, kræftområde (organspecifik kræfttype) og behandlingsform. Opgørelsen af forløbstidsindikatoren ’samlet tid til behandling OF4’ er for perioden fra ’henvisning til
pakkeforløb start’ til ’initial behandling start’. Tabellen er blevet udvidet med regionale data fra
og med opgørelse for 3. kvartal 2014.
Der udarbejdes en tabel med beregning af én samlet procentandel for hele landet og for hver
region for andele af forløb for ’samlet tid til behandling’ (OF4), som er gennemført inden for
angivne standardforløbstider for alle pakkeforløb på kræftområdet, organspecifik kræfttype.
Der angives én andelsberegning for hver sygehusregion og for hele landet per kvartal for ’samlet
tid til behandling’ for de forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid, uanset pakkeforløb
og behandlingsform. Tabellen viser samtidigt opgørelserne fra tidligere opgjorte kvartaler.
Data for tidligere opgjorte kvartaler baseres på dynamiske data.
Dynamisk opdatering af data indebærer, at data opdateres med de sidst tilkomne indberetninger eller relevante ændringer af tidligere foretagne indberetninger til Landspatientregisteret til
og med opgørelsestidspunktet for seneste kvartal.
Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør summen af antallet af forløb for ’samlet tid til
behandling’, der er gennemført inden for angivne standardforløbstid for de specifikke organspecifikke kræftområder med tilhørende behandlingsformer for hver region og for hele landet.
Nævneren fremgår af tabellen under ’antal forløb i alt, og udgør summen af antallet af forløb
for ’samlet tid til behandling’ for alle organspecifikke kræftområder med angivne standardforløbstider uanset forløbstid og behandlingsform for hver region og for hele landet.
Alle opgjorte kvartaler fra og med 1. kvartal 2013 medtages i tabellen.
Data vises fordelt på sygehusregion samt hele landet.
Denne tabel svarer til tabel 1c, blot med anvendelse af en dynamisk opdatering af data.
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Tabel 1d. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal
2014. Foregående kvartaler baseres på dynamiske data. Nedenstående tabel vises med fiktive
data.
Region

Nordjylland

…… Sjælland

Hele landet

Kvartal

Andele forløb

Antal

inden for stan-

forløb i

inden for stan-

forløb i inden for stan-

forløb

dardforløbstid

alt

dardforløbstid

alt

i alt

…… Andele forløb

(pct.)

Antal

Andele forløb
dardforløbstid

(pct.)

Antal

(pct.)

1. kvartal 2013

73

603 ……

62

692

70

5.003

2. kvartal 2013

74

587 ……

58

732

68

5.727

3. kvartal 2013

82

523 ……

69

623

75

5.309

4. kvartal 2013

76

560 ……

71

701

75

5.292

1. kvartal 2014

76

522 ……

78

799

80

5.269

2. kvartal 2014

78

403 ……

73

611

80

4.065

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling
start inkluderende alle relevante behandlingsformer.

Tabel 1e. Antal forløb med start af udredning
Tabellen viser en samlet oversigt over antal forløb med indberetning af ’udredning start, første
fremmøde’ opgjort for hele landet.
Tabellen viser det samlede antal forløb med en indberetning af ’AFBxxB’ ’udredning start, første
fremmøde’, som udtryk for patienter, der er startet udredning. Opgørelsen fordeles på pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype, med angivelse af pakkeforløbsnummer. Hvis
en patient gennemgår flere forløb tælles patienten kun med flere gange, hvis der er tale om to
forskellige forløb (pakke_ID er forskelligt). Tabellen indeholder endvidere en beregning af en
samlet sum af antal forløb uanset kræfttype med indberetningen ’udredning start, første fremmøde’.
Forløb med indberetning af ’AFBxxB’ ’udredning start, første fremmøde’, anvendes i opgørelsen
uanset, om der foreligger forudgående og efterfølgende dedikerede indberetninger for kræftområdet.
Tabellen opgøres for de to seneste kvartaler med angivelse af ændringen fra det foregående
kvartal. Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data.
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Stationære data indebærer, at antallet af forløb i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt ved første offentliggørelse.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ‘-’ i tabellen.
Tabel 1e. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) for 1. kvartal 2013 og 2. kvartal 2013 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Pakkeforløbsnummer

Pakkeforløb for kræftområdet

Antal forløb,
Antal forløb,
1. kvartal 2013 2. kvartal 2013

Ændring i
antal forløb

B01

Brystkræft

3121

3420

299

B02

Hoved- og halskræft

1557

1562

5

B03

Lymfeknudekræft og kronisk lymfa-

315

300

-15

114

150

36

81

95

14

5222

6200

978

tisk leukæmi
B04

Myelomatose

B05

Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

…
I alt
Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Forløb med indberetning af ’udredning start, første fremmøde AFBxxB’. Ved flere indberetninger anvendes den
først indberettede for hvert forløb.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’.

Tabel 1f. Antal udredningsforløb med diagnose bekræftet (OF2A)
Tabellen viser antallet af udredningsforløb, hvor diagnosen er bekræftet eller, hvor der fortsat
er begrundet mistanke om kræft opgjort for hele landet. Opgørelsen viser data for forløbstidsindikatoren ’udredning start, første fremmøde OF2A’ for de to seneste kvartaler med angivelse
af ændringen fra det foregående kvartal.
Tabellen viser summen af antal forløb for hver kræftområde (organspecifik kræfttype), hvor der
er en indberetning af ’AFBxxB udredning start, første fremmøde’ med efterfølgende indberetning af ’AFBxxC* klinisk beslutning vedrørende initial behandling’ inkluderende alle underliggende indberetninger (C1, C1A, C2, C2A, C2B, C2C). Tabellen vil endvidere indeholde en beregning af en samlet sum af antallet af forløb uanset kræfttype, hvor diagnosen er bekræftet eller
hvor der fortsat er begrundet mistanke om kræft.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ‘-’ i tabellen.
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Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data. Stationære data indebærer, at antallet af
forløb er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse.
Tabel 1f. Antal forløb (OF2A) for 1. kvartal 2013 og 2. kvartal 2013 med angivelse af ændring fra
det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Pakkefor-

Pakkeforløb for kræftom- Antal forløb med diag- Antal forløb med diag- Ændring i an-

løbs-num- rådet

nose

mer

sat

bekræftet/fort- nose bekræftet/fortsat tal forløb
begrundet

mis- begrundet

mistanke

tanke om kræft, 1. om kræft, 2. kvartal
kvartal 2013

2013

B01

Brystkræft

780

820

40

B02

Hoved- og halskræft

415

357

-58

B03

Lymfeknudekræft og kro-

152

115

-37

nisk lymfatisk leukæmi
B04

Myelomatose

83

94

11

B05

Akut

87

81

-6

5301

5222

-79

leukæmi/fremskre-

den myelodysplastisk syndrom (MDS)
…
I alt
Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
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 diagnosen bekræftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives antallet med ‘-’.

Tabel 1g. Antal forløb med behandling start
Tabellen viser antallet af forløb med indberetning af ’initial behandling start’ for hvert kræftområde (organspecifik kræfttype) og for hver behandlingsform opgjort for hele landet. Dette betyder, at tabellen viser en samlet oversigt over antallet af forløb, hvor der er foretaget indberetning af AFBxxF* ’initial behandling start’.
Tabellen falder i seks dele alt efter behandlingsform, hvilket vil sige kirurgisk, nervebesparende
kirurgi, primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance, medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi), strålebehandling og partikelterapi. Disse tabeller er blevet
medtaget fra opgørelse for 2. kvartal 2014.
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De anvendte indberetninger for ’initial behandling start’ er:
AFBxxF1 initial behandling start, kirurgisk
AFB01F1A initial behandling start, primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance
AFB16F1A initial behandling start, nervebesparende kirurgi
AFBxxF2 initial behandling start, medicinsk
AFBxxF3 initial behandling start, strålebehandling
AFBxxF3A initial behandling start, partikelterapi
’Primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance’ anvendes alene for
brystkræft og er opgjort særskilt i forhold til kirurgisk behandling fra og med 1. kvartal 2019.
Dette indebærer, at forløb med primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk
assistance’ ikke medtages i opgørelsen af forløb med ’kirurgisk behandling’ for brystkræft.
’Nervebesparende kirurgi’ anvendes alene for kræft i prostata og er opgjort særskilt i forhold til
kirurgisk behandling fra og med 1. kvartal 2014. Dette indebærer, at forløb med ’nervebesparende kirurgi’ ikke medtages i opgørelsen af forløb med ’kirurgisk behandling’ for kræft i prostata.
’Partikelterapi’ anvendes for kræft i hjernen samt hoved- og halskræft, der er opgjort særskilt i
forhold til strålebehandling. Dette indebærer, at forløb med ’partikelterapi’ ikke medtages i opgørelsen af forløb med ’strålebehandling’. Dette er gældende for kræft i hjernen fra 1. april 2020
og for hoved- og halskræft fra 1. oktober 2020.
Tabellerne benævnes efter behandlingsform:
1. Kirurgisk behandling (undtaget nervebesparende kirurgi og primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance)
2. Nervebesparende kirurgi / primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance (undtaget kirurgisk behandling)
3. Medicinsk behandling
4. Strålebehandling (undtaget partikelterapi)
5. Partikelterapi (undtaget strålebehandling)
Der udarbejdes tabeller over det samlede antal af forløb, hvor der foreligger en indberetning af
AFBxxF* ’initial behandling start’, som udtryk for patienter, der har modtaget initial behandling
i pakkeforløb, fordelt på pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype, med angivelse
af pakkeforløbsnummer. Opgjort for hele landet.
Forløb med indberetning af ’initial behandling start’ anvendes i opgørelsen uanset, om der foreligger forudgående og efterfølgende dedikerede indberetninger for kræftområdet.
Hvis en patient gennemgår flere forløb tælles patienten kun med flere gange, hvis der er tale
om to forskellige forløb (pakke_ID er forskelligt). Hver tabel indeholder endvidere en beregning
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af en samlet sum af antal forløb uanset kræfttype med indberetningen ’initial behandling start’
for den specifikke behandlingsform.
Tabellen opgøres for de to seneste kvartaler med angivelse af ændringen fra det foregående
kvartal.
Tidligere kvartal baseres på stationære data.
Stationære data indebærer, at antallet af forløb i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt ved første offentliggørelse.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’ i tabellen.
Tabel 1g. Antal forløb med initial kirurgisk behandling (undtaget nervebesparende kirurgi) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) for 1. kvartal 2014 og 2. kvartal 2014 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående
kvartal baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Pakkeforløbs-

Pakkeforløb for kræftområdet

nummer
B01

Brystkræft

B02

Hoved- og halskræft

B06

Kroniske myeloide sygdomme

B07
B08

Antal forløb, 1. Antal forløb, 2.

Ændring i

kvartal 2014

antal forløb

kvartal 2014

1005

1100

95

226

190

-36

-

2

2

Kræft i bugspytkirtlen

64

58

-6

Kræft i galdegang

14

23

9

3731

3614

-117

…
I alt
Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Forløb med indberetning af ’initial behandling start AFBxxF*’, ved flere indberetninger anvendes den først indberettede for hvert forløb.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’.

Tabel 1h. Oversigtstabel for andel forløb inden for standardforløbstid
(OF4)
Tabellen viser en oversigt over andele forløb gennemført inden for standardforløbstid for ’samlet tid til behandling OF4’ svarende til det aktuelle kvartals data for de kræftområder, hvor der
er angivet en standardforløbstid for den specifikke behandlingsform. Denne oversigtstabel medtages fra og med opgørelse for 2. kvartal 2014. Data svarer til opgørelserne præsenteret i tabellerne 2.1ff, jævnfør nedenstående beskrivelse.
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Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’. Antallet af forløb i alt vil fortsat fremgå.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget
indberetninger, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
dette med ‘·’
Oversigtstabellen indeholder angivelse af pakkeforløbsnummer, kræftområde og behandlingsform. Data vises fordelt på sygehusregion og hele landet med angivelse af andel inden for standardforløbstid i procent og antal forløb, der indgår i beregningen angivet som ’antal forløb i alt’.
Tabel 1h. Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for
kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer og behandlingsform, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2013. Data svarer
til angivne værdier i tabellerne 2.1ff. Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Pakke-for- Kræftområde og behandlingsløbsnum- form
mer
B01

Brystkræft (kirurgisk)

B02
B02

Andel forløb inden
for std.forløbstidpct.

Antal
forløb
i alt

Andel forløb inden
for std.forløbstid pct.

Antal
forløb
i alt

Andel forløb inden
for std.forløbstid pct.

73

56

89

101

…

Hoved- og halskræft (kirurgisk)

-

8

68

28

..

Hoved- og halskræft (medi-

.

.

.

.

…

-

4

57

23

..

100

12

97

32

..

cinsk)
B02

Hoved- og halskræft (strålebehandling)

B03

Lymfeknudekræft og kronisk
lymfatisk leukæmi (medicinsk)

…..

…….

…

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
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.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’.
Såfremt der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget indberetninger, men det ikke
er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med ‘·’.
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3.2 Pakkeforløb for kræftområdet - organspecifik kræfttype
Tabel 2.1ff Andel forløb (OF4) inden for standardforløbstid for hver kræfttype
Tabellen viser opgørelse af indikatoren ’OF4 samlet tid til behandling’ for hvert pakkeforløb for
kræftområdet, organspecifik kræfttype for hver relevante behandlingsform. Forløbstidsindikatoren ’OF4 samlet tid til behandling’ viser opgørelse for perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial behandling start’. Tabellen indeholder de beregnede andele af forløb i procent, der er gennemført inden for de angivne standardforløbstider for det specifikke pakkeforløb for kræftområdet med tilhørende behandlingsform.
Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør summen af antallet af forløb for ’samlet tid
til behandling’, der er gennemført inden for angivne standardforløbstid for de specifikke organspecifikke kræftområder med tilhørende behandlingsformer for hver region og for hele landet. Nævneren fremgår af tabellen under ’antal forløb i alt’, og udgør summen af antallet af
forløb for ’samlet tid til behandling’ for hver organspecifikke kræftområde med angivne standardforløbstider uanset forløbstid og behandlingsform for hver region og for hele landet.
Andelsberegningen er opgjort for hver behandlingsform, hvor der er angivet standardforløbstid, fordelt på sygehusregion og hele landet.
Tabellen indeholder endvidere en aktivitetsindikator for det pågældende sygdomsområde. Aktivitetsindikatoren angiver andelen af forløb, hvor den begrundede mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. Tælleren er antallet af forløb med indberetning af ’pakkeforløb slut,
diagnose afkræftet AFBxxX1’. Nævneren er summen af antallet af forløb med indberetning af
enten ’klinisk beslutning vedrørende initial behandling AFBxxC* eller ’pakkeforløb slut, diagnose afkræftet AFBxxX1’ i aktuelle periode uanset om der er foretaget anden indberetning af
de specifikke forløb. Hvis en patient gennemgår flere forløb tælles patienten kun med flere
gange, hvis der er tale om to forskellige forløb (pakke_ID er forskelligt).
Nævneren fremgår af tabellen under ’antal forløb i alt’.
Såfremt der ikke er en standardforløbstid angivet for det specifikke pakkeforløb med tilhørende behandlingsform, vil dette være angivet i tabellen med ‘Ingen std. tid’, mens antallet af
forløb, der indgår i opgørelsen, vil fremgå af tabellen.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i det betragtede kvartal, angives andele forløb inden for
standardforløbstid ikke, men angives med ’-’ i tabellen. Antallet af forløb vil fortsat fremgå af
tabellen.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’ i tabellen.
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I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget
indberetninger, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
dette med ‘N=0’.
Endvidere vil den angivne standardforløbstid for det specifikke pakkeforløb og behandlingsform fremgå af tabellerne.
Tabel 2.1ff refererer til pakkeforløbsnumrene. Dette vil sige, at tabel for brystkræft (pakkeforløbsnummer 01) vil være Tabel 2.1, mens tabel for Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi vil være Tabel 2.3.
Tabel 2.3 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator. 2. kvartal 2013.
B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi.
Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling:
43 dage. Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Region

Andel

Antal for- Andel

Antal for- Andel

Antal for- Andel

Antal for-

forløb in- løb i alt,

forløb in- løb i alt,

forløb in- løb i alt,

forløb,

løb i alt

den for

kirurgisk

den for

medi-

den for

stråle-

hvor be-

OA1

std.for-

OF4A

std.for-

cinsk

std.for-

beh.

grundet

løbstid,

løbstid,

OF4B

løbstid,

OF4C

mistanke

kirurgisk

medi-

strålebeh

afkræftes

OF4A

cinsk

OF4C

OA1

(pct.)

OF4B

(pct.)

(pct.)

(pct.)
Nordjyl-

Ingen

land

std.tid

Midtjylland Ingen

1

75

12

N=0

N=0

23

49

N=0

94

31

-

4

17

93

2

97

34

N=0

N=0

27

121

1

88

48

-

4

7

81

N=0

84

25

-

1

7

87

4

89

142

-

8

17

414

std.tid
Syddan-

Ingen

mark

std.tid

Hovedsta-

Ingen

den

std.tid

Sjælland

Ingen
std.tid

Hele lan-

Ingen

det

std.tid

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
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OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial behandling
start: kirurgisk’.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial behandling start: medicinsk’.
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial
behandling start: strålebehandling’.
OA1 ’diagnose afkræftet’ (aktivitetsindikator) viser andel forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med ’Ingen std.tid’.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget indberetninger, men
det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med ‘N=0’.

Figur 2.1ff Andel forløb (OF4) inden for standardforløbstid for hver kræfttype
Figuren viser en grafisk fremstilling af data fra tilhørende tabel for andel af forløb inden for angivne standardforløbstid for hver kræfttype samt visning af antallet af forløb, der indgår i beregningen vist som ’antal forløb i alt’.
Der udarbejdes alene en grafik fremstilling for de kræfttyper, hvor der er angivet en standardforløbstid for en specifik behandlingsform (A=kirurgisk, A1=nervebesparende kirurgi / primær
rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance, B=medicinsk (kemoterapi),
C=strålebehandling, C1=partikelterapi). Dette indebærer, at der ikke nødvendigvis vises en figur
ved alle tabel 2.1ff, samt at der ikke nødvendigvis vises en figur for alle behandlingsformer for
den enkelte kræfttype.
Data vises fordelt på sygehusregion og hele landet.
Såfremt der er 10 eller færre forløb inden for standardforløbstiden, vil alene antallet af forløb
blive vist.
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Figur 2.20A Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator. 2. kvartal 2013.
B20 Livmoderkræft
Nedenstående figur vises med fiktive data.

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’Samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra 'henvisning til pakkeforløb start’ til ‘initial behandling
start: kirurgisk’.
Såfremt der er 10 eller færre forløb inden for standardforløbstiden, vises alene antallet af forløb blive vist.

Tabel 2a.1ff Andel forløb (OF4) inden for standardforløbstid for
hver kræfttype – ændring fra foregående kvartal
Tabellen viser en opgørelse med de to seneste opgjorte kvartalers andele af forløb, som er
gennemført inden for angivne standardforløbstider med angivelse af ændringen fra foregående kvartal i procent.
Data er opgjort for hver kræfttype (organspecifik) og behandlingsform, hvor der er angivet en
standardforløbstid, fordelt på sygehusregion og hele landet.
Data fra foregående kvartal baseres på stationære data.
Stationære data indebærer, at andelsprocenten og antallet af forløb i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse.
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Såfremt der ikke er en standardforløbstid angivet for det specifikke pakkeforløb, vil dette være
angivet i tabellen med ‘Ingen std. tid’, men antallet af forløb, der indgår i opgørelsen vil fremgå
af tabellen.
Såfremt antallet af forløb i det betragtede kvartal er 10 eller derunder angives andele forløb
inden for standardforløbstid ikke, angives med ’-’ i tabellen.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’ i tabellen.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget
indberetninger, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
dette med ‘N=0’.
Tabel 2a.1 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal
2013 og 2. kvartal 2013 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B01 Brystkræft. Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Region

Andele

Andele

Ændring i

Andele

Andele

Ændring i

…tilsva-

forløb i 1.

forløb i 2.

andele

forløb i 1.

forløb i 2.

andele

rende for

kvartal

kvartal

forløb

kvartal

kvartal

forløb

Strålebe-

2013

2013

OF4A,

2013

2013

OF4A1,

handling

OF4A,

OF4A,

pct.

OF4A1,

OF4A1,

pct.

OF4C

pct.

pct.

pct.

pct.

Nordjylland

78

80

2

55

60

5

…

Midtjylland

71

81

10

60

55

-5

…

Syddan-

55

60

5

78

83

5

…

60

55

-5

79

80

1

…

Sjælland

78

83

5

85

82

-3

…

Hele landet

79

80

1

77

80

3

…

mark
Hovedstaden

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial behandling
start’: kirurgisk’.
OF4A1 ’samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial behandling start’: primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance’.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial behandling start’: medicinsk (kemoterapi)’.
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial
behandling start’: strålebehandling’.

OA1 ’diagnose afkræftet’ (aktivitetsindikator) viser andel forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.
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Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med ’Ingen std.tid’
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget indberetninger, men
det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med ‘N=0’.

3.3 Diagnostisk pakkeforløb for metastasesuspekte forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor
Efter Sundhedsstyrelsens revision (se kapitel 2.19) opgøres nedenstående.

Tabel 3. Andel forløb inden for standardforløbstid
Tabellen viser andele af forløb for ’forløbsperiode MF3’, som gennemføres inden for angivne
standardforløbstid. Forløbsindikatoren MF3 ’forløbsperiode’ for diagnostisk pakkeforløb ved
metastasesuspekte forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor viser perioden for
den del af forløbet, der finder sted i sygehus.
Opgørelsen viser perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start AFD01A’ i sygehus til ’pakkeforløb
slut, klinisk beslutning AFD01X1’. Nævneren er summen af antallet af forløb for indikatoren ’forløbsperiode’, der er gennemført i aktuelle periode uanset forløbstid. Nævneren fremgår af tabellen under ’antal forløb i alt’. Mens tælleren er antallet af forløb, der er gennemført inden for
den angivne standardforløbstid.
Data er opgjort på sygehusregion og hele landet.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’ i tabellen.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’. I tabellen
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget
indberetninger, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
dette med ‘N=0’.
Endvidere vil den angivne standardforløbstid fremgå ved tabellen.
Tabel 3. Andel forløb (MF3) for diagnostisk pakkeforløb ved metastaser uden kendt primær tumor, gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion
og hele landet, 3. kvartal 2022.
Standardforløbstid: MF3 22 dage.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
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Region

Andel forløb inden for stan- Antal forløb i alt, MF3
dardforløbstiden MF3, pct.

Nordjylland

90

41

Midtjylland

91

32

Syddanmark

87

45

-

6

Sjælland

75

75

Hele landet

85

199

Hovedstaden

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
DF3 = forløbstidsindikator ’forløbsperiode’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ i sygehus til ’pakkeforløb slut, klinisk beslutning’.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget indberetninger, men
det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med ‘N=0’.

Figur 3. Andel forløb (MF3) inden for standardforløbstid
Figuren viser en grafisk fremstilling af data fra tilhørende tabel for andel af forløb inden for standardforløbstid for forløbstidsindikator ’forløbsperiode MF3’ samt visning af antallet af forløb,
der er gennemført i perioden.
MF3 ’Forløbsperiode’ er fra ’henvisning til pakkeforløb start’ i sygehus til ’pakkeforløb slut, klinisk beslutning’.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, vil alene antallet af forløb blive vist.
Figur 3. Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi samt
antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 3. kvartal 2022.
Nedenstående figur vises med fiktive data – grafik medtages når muligt efter første opgørelse.
Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
MF3 = forløbstidsindikator ’forløbsperiode’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ i sygehus til ’pakkeforløb slut, klinisk beslutning’.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, vil alene antallet af forløb blive vist.
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Tabel 3a. Andel forløb (MF3) inden for standardforløbstid – ændring fra
foregående kvartal
Tabellen viser de to seneste kvartaler for andele af forløb (procent), som er gennemført inden
for standardforløbstiden med angivelse af ændring fra foregående kvartal (procent) for forløbstidsindikatoren MF3 ’forløbsperiode’.
Data fra foregående kvartal baseres på stationære data.
Stationære data indebærer, at andelsprocenten og antallet af forløb i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’ i tabellen.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’ i tabellen.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget
indberetninger, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
dette med ‘N=0’.
Tabel 3a. Andel forløb (MF3) gennemført inden for standardforløbstiden for 3. kvartal 2022 og
4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion
og hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med
fiktive data.
Region

Andele forløb MF3,
pct., 3. kvartal 2022,

Andele forløb MF3,
pct., 4. kvartal 2022,

Ændring i andele forløb MF3, pct.

Nordjylland

90

92

2

Midtjylland

91

92

1

Syddanmark

87

91

4

-

-

-

Sjælland

75

75

0

Hele landet

85

89

4

Hovedstaden

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
MF3 = forløbstidsindikator ’forløbsperiode’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ i sygehus til ’pakkeforløb slut, klinisk beslutning’.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget indberetninger, men
det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med ‘N=0’.
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3.4 Diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft
Sundhedsstyrelsens revision medførte ingen ændringer af dette forløb.

Tabel 4. Andel forløb (DF3) inden for standardforløbstid
Tabellen viser andele af forløb for ’forløbsperiode DF3’, som gennemføres inden for angivne
standardforløbstid. Forløbsindikatoren DF3 ’forløbsperiode’ for diagnostisk pakkeforløb viser
perioden for den del af forløbet, der finder sted i sygehus.
Opgørelsen viser perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start AFA01A’ i sygehus til ’pakkeforløb
slut, klinisk beslutning AFA01X1’. Nævneren er summen af antallet af forløb for indikatoren ’forløbsperiode’, der er gennemført i aktuelle periode uanset forløbstid. Nævneren fremgår af tabellen under ’antal forløb i alt’. Mens tælleren er antallet af forløb, der er gennemført inden for
den angivne standardforløbstid.
Data er opgjort på sygehusregion og hele landet.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’ i tabellen.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’. I tabellen
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget
indberetninger, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
dette med ‘N=0’.
Endvidere vil den angivne standardforløbstid fremgå ved tabellen.
Tabel 4. Andel forløb (DF3) for diagnostisk pakkeforløb, gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2013.
Standardforløbstid: DF3 22 dage.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Region

Andel forløb inden for stan- Antal forløb i alt, DF3
dardforløbstiden DF3, pct.

Nordjylland

72

274

Midtjylland

89

713

Syddanmark

94

298

Hovedstaden

93

701

Sjælland

75

71
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Region

Andel forløb inden for stan- Antal forløb i alt, DF3
dardforløbstiden DF3, pct.

Hele landet

89

2.057

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
DF3 = forløbstidsindikator ’forløbsperiode’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ i sygehus til ’pakkeforløb slut, klinisk beslutning’.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget indberetninger, men
det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med ‘N=0’.

Figur 4. Andel forløb (DF3) inden for standardforløbstid
Figuren viser en grafisk fremstilling af data fra tilhørende tabel for andel af forløb inden for standardforløbstid for forløbstidsindikator ’forløbsperiode DF3’ samt visning af antallet af forløb, der
er gennemført i perioden.
DF3 ’Forløbsperiode’ er fra ’henvisning til pakkeforløb start’ i sygehus til ’pakkeforløb slut, klinisk
beslutning’.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, vil alene antallet af forløb blive vist.
Figur 4. Andel forløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi samt
antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2013.
Nedenstående figur vises med fiktive data.
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Figur 4.
Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom: Antal forløb samt andel forløb (% ) gennemført inden for
standardforløbstiden for forløbsperioden i sygehusregi
3. kvt. 2015
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Hele landet
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andeldf3 (Sum)

antaldf3 (Sum)

Kilde:Landpatientregisteret
LPR pr. 9. november
2015
Kilde:
xx. xx
20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Note: Foreløbige
tal. forbehold for foreløbige tal.
Anmærkning:
Der tages
DF3 = forløbstidsindikator ’forløbsperiode’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ i sygehus til ’pakkeforløb slut, klinisk beslutning’.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, vil alene antallet af forløb blive vist.

Tabel 4a. Andel forløb (DF3) inden for standardforløbstid – ændring fra foregående kvartal
Tabellen viser de to seneste kvartaler for andele af forløb (procent), som er gennemført inden
for standardforløbstiden med angivelse af ændring fra foregående kvartal (procent) for forløbstidsindikatoren DF3 ’forløbsperiode’.
Data fra foregående kvartal baseres på stationære data.
Stationære data indebærer, at andelsprocenten og antallet af forløb i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’ i tabellen.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’ i tabellen.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget
indberetninger, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
dette med ‘N=0’.
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Tabel 4a. Andel forløb (DF3) gennemført inden for standardforløbstiden for 1. kvartal 2013 og
2. kvartal 2013 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion
og hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med
fiktive data.
Region

Andele forløb DF3,
pct., 1. kvartal 2013,

Andele forløb DF3,
pct., 2. kvartal 2013,

Ændring i andele forløb DF3, pct.

Nordjylland

70

72

2

Midtjylland

88

89

1

Syddanmark

90

94

4

Hovedstaden

91

93

2

Sjælland

77

75

-3

Hele landet

86

89

2

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
DF3 = forløbstidsindikator ’forløbsperiode’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ i sygehus til ’pakkeforløb slut, klinisk beslutning’.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget indberetninger, men
det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med ‘N=0’.
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4. Dataleverance til Sundhedsstyrelsen ved årsopgørelse
Dataleverance ved årsopgørelser leveres svarende til nedenstående beskrivelse.
I dataleverancerne anvendes både stationære og dynamiske data. De stationære data svarer til
tidligere opgjorte data for foregående år, der ikke er blevet opdateret siden dato for opgørelse
ved første offentliggørelse. Mens de dynamiske data opgøres med anvendelse af data fra Landspatientregisteret til og med opgørelsestidspunkt for det seneste år. Opgørelserne foretages af
Sundhedsdatastyrelsen.

4.1 Pakkeforløb på kræftområdet (organspecifik) – specifikke dataleverancer
Tabel 1a. Nedre kvartil for andel forløb (OF4) inden for standardforløbstid
Tabellen viser fordelingen af andele forløb for ’samlet tid til behandling OF4’ gennemført inden
for standardforløbstiden på regionalt niveau, som ligger under eller lig med nedre nationale
kvartil for det betragtede år. Opgørelsen ’samlet tid til behandling OF4’ er perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial behandling start’. Data fordeles efter pakkeforløbsnummer
og indikator.
Derudover vil tabellen vise andele forløb inden for standardforløbstiden i procent samt beregningsgrundlaget udtrykt i ’antal forløb i alt’. Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør
summen af antallet af forløb for ’samlet tid til behandling’, der er gennemført inden for angivne
standardforløbstid for de specifikke organspecifikke kræftområder med tilhørende behandlingsformer for hver region. Nævneren fremgår af tabellen under ’antal forløb i alt, og udgør summen
af antallet af forløb for ’samlet tid til behandling’ for alle organspecifikke kræftområder med
angivne standardforløbstider uanset forløbstid og behandlingsform for hver region.
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 pakkeforløbsnummer og indikator, fordelt på sygehusregion og indikator, 2013.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Pakke-

Pakkeforløb for kræft-

Region

Samlet tid til

Andel forløb inden

Antal

forløbsnummer

området, organspecifik

behandling

for standardfor-

forløb i

kræfttype

(OF4)

løbstid, pct.

alt

B01

Brystkræft

Hovedstaden

of4a

27

290

B01

Brystkræft

Sjælland

of4a

47

170

B02

Hoved- og halskræft

Nordjylland

of4b

-

4

B02

Hoved- og halskræft

Sjælland

of4c

10

30
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…
Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
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.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.

Tabellen vil kun indeholde data for forløb, hvor der for den specifikke kræfttype med tilhørende
behandlingsform er angivet en standardforløbstid.
Såfremt der er 10 eller færre observationer i beregningen af andele forløb gennemført inden for
den angivne standardforløbstid, vises dette med ‘-’ i tabellen. Data bagved ’-’ er henhørende
under eller lig med nedre kvartil. Forløb med 10 eller færre observationer medtages ligeledes
ved beregningen af de nationale kvartiler.

Tabel 1b. Kvartiler for andel forløb (OF4) inden for standardforløbstid (stationære data)
Tabellen viser kvartiler af andel forløb for ’samlet tid til behandling OF4’ gennemført inden for
angivne standardforløbstider for de seneste kvartaler samt aktuelle år for hele landet. Opgørelsen ’samlet tid til behandling OF4’ er for perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial
behandling start’.
Tabellen viser 1. kvartil, 2. kvartil (median) samt 3. kvartil af andele forløb gennemført inden for
standardforløbstiden udtrykt i procent. I beregningen af kvartilerne for de enkelte kvartaler og
år indgår alle organspecifikke forløb uanset antal observationer, behandlingsform samt regional
tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid. Tabellen viser kvartiler for aktuelle år med
tilhørende kvartaler for hele landet.
1. kvartil (nedre kvartil) afgrænser den fjerdedel (25 pct.) af patientforløbene med den laveste
andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden fra de 75 pct. af patientforløbene med
den højeste andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden.
2. kvartil (median) afgrænser den halvdel (50 pct.) af patientforløbene med den laveste andel
forløb gennemført inden for standardforløbstiden fra de 50 pct. af patientforløbene med den
højeste andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden.
3. kvartil (øvre kvartil) afgrænser den trefjerdedel (75 pct.) af patientforløbene med den laveste
andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden fra de 25 pct. af patientforløbene med
den højeste andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden.
Opgørelserne baseres på stationære data.
Stationære data indebærer, at andelsprocenten og antallet af forløb i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse.
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Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført
inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år, pct., for hele landet, 2021.
Kvartalsdata baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Kvartal

1. kvartil (pct.)

2. kvartil (median) (pct.)

3. kvartil (pct.)

1. kvartal 2021

60

80

94

2. kvartal 2021

619

80

95

3. kvartal 2021

62

80

94

4. kvartal 2021

60

79

91

Hele 2021

58

77

88

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Opgørelse beregnet på de regionale data.
OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb til initiale behandling start
inkluderende alle relevante behandlingsformer.

Nedenfor vises en grafisk fremstilling af beregningen af kvartiler af andele forløb gennemført
inden for angivne standardforløbstider for den enkelte kræfttype (organspecifik) for hele landet
med anvendelse af regionale data.

Tabel 1c. Kvartiler for andel forløb (OF4) inden for standardforløbstid (dynamiske data)
Tabellen viser kvartiler af andel forløb for ’samlet tid til behandling OF4’ gennemført inden for
angivne standardforløbstider for de seneste kvartaler samt aktuelle år for hele landet. Opgørelsen af forløbstidsindikatoren ’samlet tid til behandling OF4’ er for perioden fra ’henvisning til
pakkeforløb start’ til ’initial behandling start’.
Tabellen viser 1. kvartil, 2. kvartil (median) samt 3. kvartil af andele forløb gennemført inden for
standardforløbstiden udtrykt i procent. I beregningen af kvartilerne for de enkelte kvartaler og
år indgår alle organspecifikke forløb uanset antal observationer, behandlingsform samt regional
tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid. Tabellen viser kvartiler for aktuelle år med
tilhørende kvartaler for hele landet.
1. kvartil (nedre kvartil) afgrænser den fjerdedel (25 pct.) af patientforløbene med den laveste
andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden fra de 75 pct. af patientforløbene med
den højeste andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden.
2. kvartil (median) afgrænser den halvdel (50 pct.) af patientforløbene med den laveste andel
forløb gennemført inden for standardforløbstiden fra de 50 pct. af patientforløbene med den
højeste andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden.
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3. kvartil (øvre kvartil) afgrænser den trefjerdedel (75 pct.) af patientforløbene med den laveste
andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden fra de 25 pct. af patientforløbene med
den højeste andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden.
Opgørelserne baseres på dynamiske data. Dynamisk opdatering af data indebærer, at data opdateres med de sidst tilkomne indberetninger eller relevante ændringer af tidligere foretagne
indberetninger til Landspatientregisteret til og med opgørelsestidspunktet for aktuelle år.
Denne tabel svarer til tabel 1b, blot med anvendelse af de dynamiske opdateringer. Det vil sige
data, der løbende er opdaterede med de sidst tilkomne indberetninger eller relevante ændringer af tidligere foretagne indberetninger.
Tabel 1c. Kvartiler af andele forløb (OF4) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført
inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år, pct., for hele landet, 2013.
Kvartalsdata baseres på dynamiske data.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Kvartal

1. kvartil (pct.)

2. kvartil (median) (pct.)

3. kvartil (pct.)

1. kvartal 2013

38

72

89

2. kvartal 2013

37

68

88

3. kvartal 2013

33

69

87

4. kvartal 2013

40

67

88

Hele 2013

38

71

88

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Opgørelse er beregnet på regionale data.
OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling
start inkluderende alle relevante behandlingsformer.

Nedenfor vises en grafisk fremstilling af beregningen af kvartiler af andele forløb gennemført
inden for angivne standardforløbstider for den enkelte kræfttype (organspecifik) for hele landet
med anvendelse af regionale data.

Beregningsmodel for kvartiler
På nuværende tidspunkt er der angivet standardforløbstid for 62 områder på tværs af kræfttype
og behandlingsform. Relevante data for alle fem regioner skal medtages i beregningen, hvilket
vil sige, at maksimalt 310 værdier indgår i beregningen (62X5).
Sundhedsstyrelsen har valgt at fokusere sine kommentarer på monitoreringsdata på de forløb,
der ligger under den ’nationale nedre kvartil’ for det aktuelle år. Denne afgrænser den fjerdedel
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af pakkeforløbene, der har den laveste andel af patientforløb gennemført inden for de angivne
standardforløbstider for det enkelte kræftområde og behandlingsform uanset antal observationer.
Figur: Illustration af kvartils beregning for kræftområdet ved årsopgørelse

Kvartilsberegning
kræftområdet

Andel forløb på landsplan gennemført inden for
standardforløbstid uanset kræfttype, behandlingsform og
regional tilknytning –
Tabel 1b og 1c for årsopgørelse
Kvartilsberegning

Antal kræftområder
uanset
behandlingsform
= 60
60
andelsværdier
X
værdier for
5 regioner

= 300 værdier,
der indgår i
kvartilsberegningen

De 300 dataværdier lægges
på en fortløbende række,
hvorefter værdien ved den
første fjerdedel 25 %
halvdelen 50 % henholdsvis
trefjerdedel 75 %
findes

5 regioner
Herved er værdierne
beregnet for
1. kvartil (25 %/nedre)
2. kvartil (50 %/median)
3. kvartil (75 %/øvre)

1. kvartil (nedre kvartil) afgrænser den fjerdedel (25 %) af patientforløbene med den laveste andel forløb
gennemført indenfor standardforløbstiden fra de 75 % af patientforløbene med den højeste andel forløb gennemført
indenfor standardforløbstiden.
2. kvartil (median) afgrænser den halvdel (50 %) af patientforløbene med den laveste andel forløb gennemført
indenfor standardforløbstiden fra de 50 % af patientforløbene med den højeste andel forløb gennemført indenfor
standardforløbstiden.
3. kvartil (øvre kvartil) afgrænser den trefjerdedel (75 %) af patientforløbene med den laveste andel forløb
gennemført indenfor standardforløbstiden fra de 25 % af patientforløbene med den højeste andel forløb gennemført
indenfor standardforløbstiden.

Tabel 1d. Samlet andel forløb (OF4) inden for standardforløbstid (stationære data)
Denne tabel viser en samlet angivelse for hver region og for hele landet for andele af forløb, der
er gennemført inden for angivne standardforløbstider for ’samlet tid til behandling OF4’, uanset
antallet af observationer, kræftområde (organspecifik kræfttype) og behandlingsform. Opgørelsen af forløbstidsindikatoren ’samlet tid til behandling OF4’ er for perioden fra ’henvisning til
pakkeforløb start’ til ’initial behandling start’.
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Der udarbejdes en tabel med beregning af én samlet procentandel for hver region og for hele
landet for andele af forløb for ’samlet tid til behandling’ (OF4), som er gennemført inden for
angivne standardforløbstider for alle pakkeforløb på kræftområdet, organspecifik kræfttype.
Der angives én andelsberegning for hver region og hele landet per kvartal og aktuelle år for
’samlet tid til behandling’ for de forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid, uanset antal
observationer, pakkeforløb og behandlingsform. Tabellen viser den samlede andel for aktuelle
år med tilhørende kvartaler.
Opgørelserne for kvartalerne i aktuelle år baseres på stationære data.
Stationære data indebærer, at andelsprocenten og antallet af forløb i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden offentliggørelse. På nær 1. kvartal 2013, der er opgjort
pr. 11. august 2013. Begrundelsen for opgørelsestidspunktet for 1. kvartal 2013 er, at ’antal forløb i alt’ først blev medtaget i tabellen fra og med eftersommeren 2013 umiddelbart efter beslutning herom.
Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør summen af antallet af forløb for ’samlet tid til
behandling’, der er gennemført inden for angivne standardforløbstid for de specifikke organspecifikke kræftområder og behandlingsformer. Nævneren fremgår af tabellen under ’antal forløb
i alt, og udgør summen af antallet af forløb for ’samlet tid til behandling’ for alle organspecifikke
kræftområder med angivne standardforløbstider uanset forløbstid og behandlingsform.
Tabel 1d. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2015. Kvartalsdata i aktuelle år baseres på stationære data.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Region

Nordjylland

…… Sjælland

Kvartal

Andele forløb in-

Hele landet

Antal …… Andele forløb in-

Antal Andele forløb in-

Antal

den for standard- for-

den for standard- for-

den for standard- forløb

forløbstid (pct.)

forløbstid (pct.)

forløbstid (pct.)

løb i

løb i

alt

i alt

alt

1. kvartal 2015

81

508 ……

80

712

84

4.670

2. kvartal 2015

84

491 ……

82

673

83

4.353

3. kvartal 2015

85

543 ……

84

735

85

4.469

4. kvartal 2015

81

576 ……

80

766

84

4.779

Hele landet

76 2.706 ……

77 3.345

79 22.580

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling
start inkluderende alle relevante behandlingsformer.

52 / 90

Tabel 1e. Samlet andel forløb (OF4) inden for standardforløbstid (dynamiske data)
Denne tabel viser en samlet angivelse for hver region og hele landet for andele af forløb, der er
gennemført inden for angivne standardforløbstider for ’samlet tid til behandling OF4’, uanset
antal observationer, kræftområde (organspecifik kræfttype) og behandlingsform. Opgørelsen af
forløbstidsindikatoren ’samlet tid til behandling OF4’ er for perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial behandling start’.
Der udarbejdes en tabel med beregning af én samlet procentandel for hver region og hele landet
for andele af forløb for ’samlet tid til behandling’ (OF4), som er gennemført inden for angivne
standardforløbstider for alle pakkeforløb på kræftområdet, organspecifik kræfttype. Der angives
én andelsberegning pr. kvartal og aktuelle år for ’samlet tid til behandling’ for de forløb, hvor
der er angivet en standardforløbstid, uanset pakkeforløb og behandlingsform. Tabellen viser den
samlede andel for aktuelle år med tilhørende kvartaler.
Opgørelserne for kvartaler i aktuelle år baseres på dynamiske data.
Dynamisk opdatering af data indebærer, at data opdateres med de sidst tilkomne indberetninger eller relevante ændringer af tidligere foretagne indberetninger til Landspatientregisteret til
og med opgørelsestidspunktet for aktuelle år.
Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør summen af antallet af forløb for ’samlet tid til
behandling’, der er gennemført inden for angivne standardforløbstid for de specifikke organspecifikke kræftområder og behandlingsformer for hele landet. Nævneren fremgår af tabellen under ’antal forløb i alt, og udgør summen af antallet af forløb for ’samlet tid til behandling’ for
alle organspecifikke kræftområder med angivne standardforløbstider uanset forløbstid og behandlingsform for hele landet.
Denne tabel svarer til tabel 1d, blot med anvendelse af en dynamisk opdatering.
Tabel 1e. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2015. Kvartalsdata baseres på dynamiske data.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Region

Nordjylland

…… Sjælland

Kvartal

Andele forløb in-

Hele landet

Antal …… Andele forløb in-

Antal Andele forløb in-

Antal

den for standard- for-

den for standard- for-

den for standard- forløb

forløbstid (pct.)

forløbstid (pct.)

forløbstid (pct.)

løb i

løb i

alt

i alt

alt

1. kvartal 2015

72

713 ……

76

857

78

6117

2. kvartal 2015

75

686 ……

76

792

77

5637
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Region

Nordjylland

…… Sjælland

Kvartal

Andele forløb in-

Hele landet

Antal …… Andele forløb in-

Antal Andele forløb in-

Antal

den for standard- for-

den for standard- for-

den for standard- forløb

forløbstid (pct.)

forløbstid (pct.)

forløbstid (pct.)

løb i

løb i

alt

i alt

alt

3. kvartal 2015

79

672 ……

79

858

81

5444

4. kvartal 2015

76

635 ……

76

838

80

5382

Hele landet

76 2706 ……

77 3345

79 22580

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling
start inkluderende alle relevante behandlingsformer.

Tabel 1f. Antal forløb med start af udredning
Tabellen viser en samlet oversigt over antal forløb med indberetning af ’udredning start, første
fremmøde’ opgjort for hele landet.
Tabellen viser det samlede antal forløb med en indberetning af ’AFBxxB’ ’udredning start, første
fremmøde’, som udtryk for patienter, der er startet udredning. Opgørelsen fordeles på pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype med angivelse af pakkeforløbsnummer. Hvis
en patient gennemgår flere forløb tælles patienten kun med flere gange, hvis der er tale om to
forskellige forløb (pakke_ID er forskelligt). Tabellen indeholder endvidere en beregning af en
samlet sum af antal forløb med indberetningen ’udredning start, første fremmøde’.
Forløb med indberetning af ’AFBxxB’ ’udredning start, første fremmøde’, anvendes i opgørelsen
uanset, om der foreligger forudgående og efterfølgende dedikerede indberetninger for kræftområdet.
Tabellen opgøres for de to seneste år med angivelse af ændringen fra foregående årsopgørelse.
Data fra foregående år baseres på stationære data. Stationære data indebærer, at andelsprocenten og antallet af forløb i alt er opgjort på det specifikke års opgørelsestidspunkt inden første
offentliggørelse for.
Dette vil fremgå fra og med årsopgørelsen for 2014.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ‘-’ i tabellen.

54 / 90

Tabel 1f. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) for 2013
og 2014 med angivelse af ændring fra foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele
landet. Foregående år baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Pakkeforløbs-

Pakkeforløb for kræftområdet

nummer

2013

2014

Ændring i

Antal forløb

Antal forløb

antal forløb

B01

Brystkræft

31121

31420

299

B02

Hoved- og halskræft

11557

11562

5

Lymfeknudekræft og kronisk lymfaB03

tisk leukæmi

2315

2300

-15

B04

Myelomatose

1140

1500

360

810

950

140

52220

62000

9780

Akut leukæmi/fremskreden myeB05

lodysplastisk syndrom (MDS)

…
I alt
Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Forløb med indberetning af ’udredning start, første fremmøde AFBxxB’, ved flere indberetninger anvendes den først
indberettede for hvert forløb.

Tabel 1g. Antal udredningsforløb med diagnose bekræftet (OF2A)
Tabellen viser antallet af udredningsforløb, hvor diagnosen bekræftes, eller hvor der fortsat er
begrundet mistanke om kræft for hele landet. Opgørelsen viser data for forløbstidsindikatoren
’udredning start, første fremmøde OF2A’ for de to seneste år med angivelse af ændringen fra
det foregående år.
Tabellen viser summen af antal forløb for hver kræftområde (organspecifik kræfttype), hvor der
er en indberetning af ’AFBxxB udredning start, første fremmøde’ med efterfølgende indberetning af ’AFBxxC* klinisk beslutning vedrørende initial behandling’ inkluderende alle underliggende indberetninger (C1, C1A, C2, C2A, C2B, C2C). Tabellen vil endvidere indeholde en beregning af en samlet sum af antal forløb, hvor diagnosen er bekræftet, eller hvor der fortsat er
begrundet mistanke om kræft. Tabellen er medtaget fra og med årsopgørelse for 2014.
Tabellen opgøres for de to seneste år med angivelse af ændringen fra det foregående år. Data
fra foregående år baseres på stationære data. Stationære data indebærer, at antallet af forløb
er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives antallet med ‘-’ i tabellen.

55 / 90

Tabel 1g. Antal forløb (OF2A) for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år,
fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående år baseres på stationære data.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Pakkefor-

Pakkeforløb for kræftom-

løbs-nummer rådet

Antal forløb med

Antal forløb med

Ændring i antal

diagnose bekræf-

diagnose bekræf-

forløb

tet/fortsat begrun- tet/fortsat begrundet mistanke om

det mistanke om

kræft, 2013

kræft, 2014

B01

Brystkræft

4500

4600

100

B02

Hoved- og halskræft

1650

1550

-100

B03

Lymfeknudekræft og kro-

720

750

-30

nisk lymfatisk leukæmi
B04

Myelomatose

400

400

0

B05

Akut

870

810

-60

32550

32340

-210

leukæmi/fremskre-

den myelodysplastisk syndrom (MDS)
…
I alt
Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF2A ’udredningsperiode, diagnose bekræftet’ angiver perioden fra første fremmøde til udredning til der efter udredning tages klinisk beslutning om et tilbyde behandling, hvor udredningsperioden resulterer i at diagnose bekræftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives antallet med ‘-’.

Tabel 1h. Antal forløb med behandling start
Tabellen viser antallet af forløb med indberetning af ’initial behandling start’ for hvert kræftområde (organspecifik kræfttype) og for hver behandlingsform for hele landet. Dette betyder, at
tabellen viser en samlet oversigt over antallet af forløb, hvor der er foretaget indberetning af
AFBxxF* ’initial behandling start’.
Tabellen falder i fire dele alt efter behandlingsform, hvilket vil sige kirurgisk, nervebesparende
kirurgi, medicinsk (kemoterapi) samt strålebehandling. Disse tabeller er medtaget fra og med
årsopgørelse for 2014.
De anvendte indberetninger for ’initial behandling start’ er:
AFBxxF1 initial behandling start, kirurgisk
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AFB01F1A initial behandling start, primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance
AFB16F1A initial behandling start, nervebesparende kirurgi
AFBxxF2 initial behandling start, medicinsk
AFBxxF3 initial behandling start, strålebehandling
AFBxxF3A initial behandling, partikelterapi
’Primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance’ anvendes alene for
brystkræft og er opgjort særskilt i forhold til kirurgisk behandling fra og med 1. kvartal 2019.
Dette indebærer, at forløb med primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk
assistance’ ikke medtages i opgørelsen af forløb med ’kirurgisk behandling’ for brystkræft.
’Nervebesparende kirurgi’ anvendes alene for kræft i prostata og er opgjort særskilt i forhold til
kirurgisk behandling fra og med 1. kvartal 2014. Dette indebærer, at forløb med ’nervebesparende kirurgi’ ikke medtages i opgørelsen af forløb med ’kirurgisk behandling’ for kræft i prostata.
’Partikelterapi’ anvendes for kræft i hjernen samt hoved- og halskræft, der er opgjort særskilt i
forhold til strålebehandling. Dette indebærer, at forløb med ’partikelterapi’ ikke medtages i opgørelsen af forløb med ’strålebehandling’. Dette er gældende for kræft i hjernen fra 1. april 2020
og for hoved- og halskræft fra 1. oktober 2020.
Tabellerne benævnes efter behandlingsform:
Kirurgisk behandling (undtaget nervebesparende kirurgi og primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance)
Nervebesparende kirurgi / primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance (undtaget kirurgisk behandling)
Medicinsk behandling
Strålebehandling (undtaget partikelterapi)
Partikelterapi (undtaget strålebehandling)
Der udarbejdes tabeller over det samlede antal af forløb, hvor der foreligger en indberetning af
AFBxxF* ’initial behandling start’, som udtryk for patienter, der har modtaget initial behandling
i pakkeforløb, fordelt på pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype, med angivelse
af pakkeforløbsnummer. Opgjort for hele landet.
Forløb med indberetning af ’initial behandling start’ anvendes i opgørelsen uanset, om der foreligger forudgående og efterfølgende dedikerede indberetninger for kræftområdet.
Hvis en patient gennemgår flere forløb tælles patienten kun med flere gange, hvis der er tale
om to forskellige forløb (pakke_ID er forskelligt). Hver tabel vil endvidere indeholde en beregning af en samlet sum af antal forløb med indberetningen ’initial behandling start’ for den specifikke behandlingsform.
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Tabellen opgøres for de to seneste kvartaler med angivelse af ændringen fra det foregående år.
Foregående år baseres på stationære data.
Stationære data indebærer, at andelsprocenten og antallet af forløb i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’ i tabellen.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’ i tabellen.
Tabel 1h.1 Antal forløb med initial kirurgisk behandling (undtaget nervebesparende kirurgi) i
pakkeforløb (organspecifik kræfttype) for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående år baseres på stationære data.
Nedenstående tabel vises med fiktive data for.
Pakkeforløbs-

Pakkeforløb for kræftområdet

nummer

Antal forløb,

Antal forløb,

Ændring i

2013

2014

antal forløb

B01

Brystkræft

B02

Hoved- og halskræft

B06

Kroniske myeloide sygdomme

B07

Kræft i bugspytkirtlen

B08

Kræft i galdegang

4020

4400

380

900

800

-100

4

10

6

280

240

-40

60

100

40

15500

16000

500

…
I alt
Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Forløb indberettet med af ’initial behandling start, kirurgisk AFBxxF1’, ved flere indberetninger anvendes den først
indberettede for hvert forløb.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’.

Tabel 1i. Oversigtstabel for andel forløb inden for standardforløbstid (OF4)
Tabellen viser en oversigt over andele forløb gennemført inden for standardforløbstid for ’samlet tid til behandling OF4’ svarende til det aktuelle års data for de kræftområder, hvor der er
angivet en standardforløbstid for den specifikke behandlingsform. Denne oversigtstabel medtages fra og med årsopgørelsen 2014. Data svarer til opgørelserne præsenteret i tabellerne 2.1ff,
jævnfør nedenstående beskrivelse.
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Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives dette med ‘-’ i tabellen.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget
indberetninger, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
dette med ‘N=0’.
Oversigtstabellen indeholder angivelse af pakkeforløbsnummer, kræftområde og behandlingsform. Data vises fordelt på sygehusregion og hele landet med angivelse af andel inden for standardforløbstid i procent og antal forløb, der indgår i beregningen angivet som ’antal forløb i alt’.
Tabel 1i. Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for
kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer og behandlingsform, fordelt på sygehusregion og hele landet. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Pakkeforløbsnummer

Region
Kræftområde og behandlingsform

Nordjylland
Andel
Antal
forløb
forløb i
inden
alt
for
std.forløbstidp
ct.

Midtjylland
Andel
Antal
forløb
forløb i
inden
alt
for
std.forløbstid
pct.

…..
Andel
forløb inden for
std.forløbstid
pct.

B01

Brystkræft (kirurgi)

84

420

89

580

…

B02

Hoved- og halskræft (kirurgi)

78

75

55

78

..

B02

Hoved- og halskræft (kemoterapi)

.

9

.

6

…

B02

Hoved- og halskræft (strålebehand-

60

75

70

170

..

88

50

90

180

..

ling)
B03

Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (kemoterapi)

…..

…….

…

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
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.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget indberetninger, men
det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med ‘N=0’.
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4.2 Pakkeforløb for kræftområdet – organspecifik kræfttype
Tabel 2.1ff. Andel forløb (OF4) inden for standardforløbstid for hver kræfttype
Tabellen viser opgørelse af indikatoren ’OF4 samlet tid til behandling’ for hvert pakkeforløb for
kræftområdet, organspecifik kræfttype for hver relevante behandlingsform. Forløbstidsindikatoren ’OF4 samlet tid til behandling’ viser opgørelse for perioden fra ’henvisning til pakkeforløb
start’ til ’initial behandling start’. Tabellen indeholder de beregnede andele af patientforløb i
procent, der er gennemført inden for de angivne standardforløbstider for det specifikke pakkeforløb for kræftområdet med tilhørende behandlingsform.
Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør summen af antallet af forløb for ’samlet tid til
behandling’, der er gennemført inden for angivne standardforløbstid for de specifikke organspecifikke kræftområder og behandlingsformer for henholdsvis hver region og for hele landet. Nævneren fremgår af tabellen under ’antal forløb i alt, og udgør summen af antallet af forløb for
’samlet tid til behandling’ for hver organspecifikke kræftområde med angivne standardforløbstider uanset forløbstid og behandlingsform for henholdsvis hver region og for hele landet.
Tabellen indeholder endvidere en aktivitetsindikator for det pågældende sygdomsområde. Aktivitetsindikatoren angiver andelen af forløb, hvor den begrundede mistanke om kræft afkræftes
i udredningsperioden. Nævneren er summen af antallet af forløb med indberetning af enten
’klinisk beslutning vedrørende initial behandling AFBxxC* eller ’pakkeforløb slut, diagnose afkræftet AFBxxX1’ i aktuelle periode uanset om der er foretaget anden indberetning af de specifikke forløb. Nævneren fremgår af tabellen under ’antal forløb i alt. Tælleren er antallet af forløb
med indberetning af ’pakkeforløb slut, diagnose afkræftet AFBxxX1’.
Andelsberegningen er opgjort for hver behandlingsform, hvor der er angivet standardforløbstid,
fordelt på sygehusregion og hele landet. Såfremt der ikke er en standardforløbstid angivet for
det specifikke pakkeforløb, vil dette være angivet i tabellen med ‘Ingen std. tid’, men antallet af
forløb, der indgår i opgørelsen vil fremgå af tabellen.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i det betragtede kvartal, angives andele forløb inden for
standardforløbstid ikke, men vises med ’-’. Antallet af forløb vil fortsat fremgå af tabellen. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget indberetninger, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette
med ‘N=0’.
Endvidere vil den angivne standardforløbstid for det specifikke pakkeforløb og behandlingsform
fremgå af tabellerne.
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Tabel 2.1ff refererer til pakkeforløbsnumrene. Dette vil sige, at tabel for brystkræft vil være Tabel 2.1, mens tabel for Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi vil være Tabel 2.3.
Tabel 2.3 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator. 2013.
B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi.
Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Medicinsk (kemoterapi): 31 dage og Strålebehandling: 43 dage.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Region

Andel forløb Antal

Andel forløb Antal

Andel forløb Antal

Andel for- Antal

inden for

forløb i inden for

forløb i inden for

forløb i løb, hvor

standard-

alt, ki-

standard-

alt,

standard-

alt,

forløb

forløbstid,

rur-

forløbstid,

medi-

forløbstid,

stråle- mistanke

kirurgisk,

gisk

medicinsk,

cinsk,

strålebeh,

beh.

afkræftes,

OF4A (pct.)

OF4A

OF4B (pct.)

OF4B

OF4C (pct.)

OF4C

OA1 (pct.)

begrundet i alt,
OA1

Nordjylland

Ingen std.tid

1

75

12

N=0

N=0

23

49

Midtjylland

Ingen std.tid

N=0

94

31

-

4

17

93

Syddanmark

Ingen std.tid

2

97

34

N=0

N=0

27

121

Hovedstaden Ingen std.tid

1

88

48

-

4

7

81

Sjælland

Ingen std.tid

N=0

84

25

-

1

7

87

Hele landet

Ingen std.tid

4

89

142

-

8

17

414

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial behandling
start: kirurgisk’.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial behandling start: medicinsk’.
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial
behandling start: strålebehandling’.
OA1 ’diagnose afkræftet’ (aktivitetsindikator) viser andel forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med ’Ingen std.tid’.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget indberetninger, men
det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med ‘N=0’.
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Figur 2.1ff. Andel forløb (OF4) inden for standardforløbstid for hver kræfttype
Figuren viser en grafisk fremstilling af data fra tilhørende tabel for andel af forløb inden for angivne standardforløbstid for hver kræfttype samt visning af antallet af forløb, der indgår i beregningen som beregningsgrundlag.
Der udarbejdes alene en grafik fremstilling for de kræfttyper, hvor der er angivet en standardforløbstid for en specifik behandlingsform (A=kirurgisk, A1=nervebesparende kirurgi, B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling. Dette indebærer, at der ikke nødvendigvis er udarbejdet en figur ved alle tabel 2.1ff, samt at der ikke nødvendigvis vises en figur for alle behandlingsformer for hver kræfttype.
Data vises fordelt på sygehusregion og hele landet.
Såfremt der er 10 eller færre forløb inden for standardforløbstiden, vil alene antallet af forløb
blive vist.
Figur 2.1A Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb
i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator. 2014.
B01 Brystkræft

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial behandling
start: kirurgisk’.
Såfremt der er 10 eller færre forløb inden for standardforløbstiden, vises alene antallet af forløb blive vist.
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Tabel 2a.1ff Andel forløb (OF4) inden for standardforløbstid for hver
kræfttype – ændring fra foregående år
Tabellen viser en opgørelse med de to senest opgjorte års andele af forløb, som er gennemført
inden for angivne standardforløbstider med angivelse af ændringen fra foregående år (procent).
Data er opgjort for hver kræfttype (organspecifik) og behandlingsform, hvor der er angivet en
standardforløbstid, fordelt på sygehusregion og hele landet.
Data fra foregående kvartal baseres på stationære data.
Stationære data indebærer, at andelsprocenten og antallet af forløb i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse.
Såfremt der ikke er en standardforløbstid angivet for det specifikke pakkeforløb, vil dette være
angivet i tabellen med ‘Ingen std. tid’, men antallet af forløb, der indgår i opgørelsen vil fremgå
af tabellen.
Såfremt antallet af forløb i det betragtede kvartal er 10 eller derunder angives andele forløb
inden for standardforløbstid ikke, angives med ’-’ i tabellen.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’ i tabellen.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget
indberetninger, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
dette med ‘N=0’.
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Tabel 2a.1 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstid for 2013 og 2014
med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B01 Brystkræft.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Region

Kirurgisk

Kirurgisk

Kirurgi

Medi-

Medi-

Medicinsk

…tilsva-

Andele

Andele

Ændring i

cinsk An-

cinsk An-

Ændring i

rende for

forløb

forløb

andele

dele for-

dele for-

andele

Strålebe-

2013,

2014,

forløb,

løb 2013,

løb 2014,

forløb,

handling

OF4A

OF4A

OF4A

OF4A1

OF4A1

OF4A1

(pct.)

(pct.)

(pct.)

(pct.)

(pct.)

(pct.)

OF4C

Nordjylland

78

80

2

55

60

5

…

Midtjylland

71

81

10

60

55

-5

…

Syddan-

55

60

5

78

83

5

…

60

55

-5

79

80

1

…

Sjælland

78

83

5

85

82

-3

…

Hele landet

79

80

1

77

80

3

…

mark
Hovedstaden

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial behandling
start’: kirurgisk’.
OF4A1 ’samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial behandling start’: primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance ’.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial behandling start’: medicinsk (kemoterapi)’.
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ til ’initial
behandling start’: strålebehandling’.
OA1 ’diagnose afkræftet’ (aktivitetsindikator) viser andel forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med ’Ingen std.tid’.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget indberetninger, men
det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med ‘N=0’.
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4.3 Diagnostisk pakkeforløb for metastasesuspekte forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor
Efter Sundhedsstyrelsens revision (se kapitel 2.19) opgøres nedenstående.

Tabel 3. Andel forløb inden for standardforløbstid
Tabellen viser andele af forløb for ’forløbsperiode MF3’, som gennemføres inden for angivne
standardforløbstid. Forløbsindikatoren MF3 ’forløbsperiode’ for diagnostisk pakkeforløb ved
metastasesuspekte forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor viser perioden for
den del af forløbet, der finder sted i sygehus.
Opgørelsen viser perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start AFD01A’ i sygehus til ’pakkeforløb
slut, klinisk beslutning AFD01X1’. Nævneren er summen af antallet af forløb for indikatoren ’forløbsperiode’, der er gennemført i aktuelle periode uanset forløbstid. Nævneren fremgår af tabellen under ’antal forløb i alt’. Mens tælleren er antallet af forløb, der er gennemført inden for
den angivne standardforløbstid.
Data er opgjort på sygehusregion og hele landet.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’ i tabellen.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’. I tabellen
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget
indberetninger, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
dette med ‘N=0’.
Endvidere vil den angivne standardforløbstid fremgå ved tabellen.
Tabel 3. Andel forløb (MF3) for diagnostisk pakkeforløb ved metastaser uden kendt primær tumor, gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion
og hele landet, 2023.
Standardforløbstid: MF3 22 dage.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Region

Andel forløb inden for stan- Antal forløb i alt, MF3
dardforløbstiden MF3, pct.

Nordjylland

90

160

Midtjylland

93

128

Syddanmark

94

190

Hovedstaden

84

25
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Region

Andel forløb inden for stan- Antal forløb i alt, MF3
dardforløbstiden MF3, pct.

Sjælland

82

300

Hele landet

88

803

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
DF3 = forløbstidsindikator ’forløbsperiode’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ i sygehus til ’pakkeforløb slut, klinisk beslutning’.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget indberetninger, men
det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med ‘N=0’.

Figur 3. Andel forløb (MF3) inden for standardforløbstid
Figuren viser en grafisk fremstilling af data fra tilhørende tabel for andel af forløb inden for standardforløbstid for forløbstidsindikator ’forløbsperiode MF3’ samt visning af antallet af forløb,
der er gennemført i perioden.
MF3 ’Forløbsperiode’ er fra ’henvisning til pakkeforløb start’ i sygehus til ’pakkeforløb slut, klinisk beslutning’.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, vil alene antallet af forløb blive vist.
Figur 3. Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi samt
antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2023.
Nedenstående figur vises med fiktive data – graf medtages når muligt efter første opgørelse.
Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
MF3 = forløbstidsindikator ’forløbsperiode’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ i sygehus til ’pakkeforløb slut, klinisk beslutning’.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, vil alene antallet af forløb blive vist.

Tabel 3a. Andel forløb (MF3) inden for standardforløbstid – ændring fra
foregående år
Tabellen viser de to seneste kvartaler for andele af forløb (procent), som er gennemført inden
for standardforløbstiden med angivelse af ændring fra foregående kvartal (procent) for forløbstidsindikatoren MF3 ’forløbsperiode’.
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Data fra foregående år baseres på stationære data.
Stationære data indebærer, at andelsprocenten og antallet af forløb i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’ i tabellen.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’ i tabellen.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget
indberetninger, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
dette med ‘N=0’.
Tabel 3a. Andel forløb (MF3) gennemført inden for standardforløbstiden for 2023 og 2024 med
angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Region

Andele forløb MF3,
pct., 2023,

Andele forløb MF3,
pct., 2024,

Ændring i andele forløb MF3, pct.

Nordjylland

90

92

2

Midtjylland

93

94

1

Syddanmark

94

94

0

Hovedstaden

84

85

1

Sjælland

82

83

1

Hele landet

88

89

1

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
MF3 = forløbstidsindikator ’forløbsperiode’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ i sygehus til ’pakkeforløb slut, klinisk beslutning’.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget indberetninger, men
det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med ‘N=0’.

4.4 Diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft
Sundhedsstyrelsens revision medførte ingen ændringer af dette forløb.
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Tabel 4. Andel forløb (DF3) inden for standardforløbstid
Tabellen viser andele af forløb for ’forløbsperiode DF3’, som gennemføres til standardforløbstiden. Forløbsindikatoren DF3 ’forløbsperiode’ for diagnostisk pakkeforløb viser perioden for den
del af forløbet, der finder sted i sygehus.
Opgørelsen viser perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start AFA01A’ i sygehus til ’pakkeforløb
slut, klinisk beslutning AFA01X1’. Nævneren er summen af antallet af forløb for indikatoren ’forløbsperiode’, der er gennemført i aktuelle periode uanset forløbstid. Nævneren fremgår af tabellen under ’antal forløb i alt’. Mens tælleren er antallet af forløb, der er gennemført inden for
den angivne standardforløbstid.
Data er opgjort på sygehusregion og hele landet.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’ i tabellen.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’ i tabellen.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget
indberetninger, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
dette med ‘N=0’.
Endvidere vil den angivne standardforløbstid fremgå ved tabellen.
Tabel 4. Andel forløb (DF3) for diagnostisk pakkeforløb, gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2020.
Standardforløbstid: DF3 22 dage.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Region

Andel forløb DF3, pct.

Antal forløb i alt, DF3

Nordjylland

65

1.299

Midtjylland

80

2.134

Syddanmark

89

2.005

Hovedstaden

86

4.594

Sjælland

72

734

Hele landet

82

10.766

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
DF3 = forløbstidsindikator ’forløbsperiode’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ i sygehus til ’pakkeforløb slut, klinisk beslutning’.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’.
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Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget indberetninger, men
det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med ‘N=0’.

Figur 4. Andel forløb (DF3) inden for standardforløbstid
Figuren viser en grafisk fremstilling af data fra tilhørende tabel for andel af forløb inden for standardforløbstid for forløbstidsindikator ’forløbsperiode DF3’ samt visning af antallet af forløb, der
er gennemført i perioden.
DF3 ’Forløbsperiode’ er fra ’henvisning til pakkeforløb start’ i sygehus til ’pakkeforløb slut, klinisk
beslutning’.
Såfremt der er 10 eller færre forløb inden for standardforløbstiden, vises alene antallet af forløb
blive vist.
Figur 4. Andel forløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid
samt antal forløb i
10766
Figur
4. på sygehusregion, hele landet og indikator, 2020.
alt,
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Kilde:Landpatientregisteret
LPR pr. 10. juni 2021
Kilde:
xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Note: Foreløbige
tal. forbehold for foreløbige tal.
Anmærkning:
Der tages
DF3 = forløbstidsindikator ’forløbsperiode’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ i sygehus til ’pakkeforløb slut, klinisk beslutning’.
Såfremt der er 10 eller færre forløb inden for standardforløbstiden, vises alene antallet af forløb blive vist.
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Tabel 4a Andel forløb (DF3) inden for standardforløbstid – ændring fra foregående år
Tabellen viser de to seneste år for andele af forløb (procent), som er gennemført inden for standardforløbstiden med angivelse af ændring fra foregående år (procent) for indikatoren DF3 ’forløbsperiode’.
Data fra foregående år baseres på stationære data.
Stationære data indebærer, at andelsprocenten og antallet af forløb i alt er opgjort på det specifikke kvartals opgørelsestidspunkt inden første offentliggørelse.
Såfremt antallet af forløb i det betragtede år er 10 eller derunder, angives andele forløb inden
for standardforløbstiden ikke, men angives med ’-’, dog vil antallet af forløb fremgå af tabellen.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget
indberetninger, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
dette med ’N=0’.
Tabel 4a. Andele forløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid for 2013 og 2014
med angivelse af ændring fra foregående år, fordelt på sygehusregion og hele landet. Foregående år baseres på stationære data.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Region

Andele forløb

Andele forløb

Ændring i andele

2020, DF3 (pct.)

2014, DF3 (pct.)

forløb, DF3 (pct.)

Nordjylland

65

80

15

Midtjylland

80

81

1

Syddanmark

89

91

2

Hovedstaden

86

84

-2

Sjælland

72

77

5

Hele landet

82

83

1

Kilde: Landpatientregisteret xx. xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
DF3 = forløbstidsindikator ’forløbsperiode’ angiver perioden fra ’henvisning til pakkeforløb start’ i sygehus til ’pakkeforløb slut, klinisk beslutning’.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’.
Såfremt der ikke foreligger nogle indberetninger, angives dette med ’-’.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen indberetninger, eller hvor der er foretaget indberetninger, men
det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med ‘N=0’.
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5. Sammenligning af monitoreringsdata, organspecifik kræfttype,
med data fra Cancerregisteret – udeladt medtages snarest muligt
Grundet tiltag i forbindelse med implementering af LPR3 har det ikke været muligt at anvende
de foreløbige data fra Cancerregisteret ved nedenstående opgørelser. Opgørelserne medtages
snarest muligt, dog først forventet tidligst ved opgørelse af 2023.
I forlængelse af monitoreringen af patientforløb på kræftområdet sammenlignes monitoreringsdata med data fra Cancerregisteret, for at undersøge dels hvor mange pakkeforløb, der er incidente kræfttilfælde, og dels hvor mange kræfttilfælde, der er registeret i pakkeforløb og dermed
indgår i monitoreringen.
Cancerregisteret er et incidensregister med en automatiseret cancerlogik, der medfører en forsinkelse på 3 måneder fra indberetning til Cancerregisteret til data fremgår i registeret. Dette
medfører, at hovedparten af de indberettede patienttilfælde er medtaget i Cancerregisteret,
men at der vil være tilfælde, hvor det ikke umiddelbart har været muligt for den definerede
cancerlogik at medtage indberetningerne. I disse tilfælde er der behov for en efterfølgende manuel håndtering. Vurderingen er, at for de involverede kræftområder vil det alene være en minoritet af patienttilfælde, der ikke umiddelbart medtages via den automatiserede cancerlogik i
Cancerregisteret. Der kan findes mere information om Cancerregisteret og cancerlogikken på
følgende link: http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Registre/Cancerregisteret.aspx
Af denne grund opgøres data cirka den 11. i april måned for det aktuelle år, for at kunne medtage
flest mulige data, så tidstro som muligt, for de opgørelser der anvender de endnu ikke offentliggjorte data.
Opgørelserne tager udgangspunkt i data fra Landspatientregisteret og Cancerregisteret.
Ved hjælp af data fra Cancerregisteret identificeres og opgøres omfanget af incidente (førstegangsdiagnosticerede) kræfttilfælde i monitoreringen af pakkeforløb på kræftområdet, organspecifik kræfttype. Der tages udgangspunkt i den population, der indgår i opgørelsen af ’samlet
tid til behandling OF4’ med pakkeforløbsstart i aktuelle år. Med udgangspunkt i de fundne ’ikkeincidente’ forløb opgøres omfanget af recidive forløb med anvendelse af Cancerregisteret tilbage fra 1970.
Herudover opgøres omfanget af kræfttilfælde i Cancerregisteret, der er indberettet i pakkeforløb. Her tages udgangspunkt i Cancerregisterdata med diagnosedato i aktuelle år for opgørelse
fx 2013, som sammenlignes med monitoreringsdata fra 2012 frem til opgørelsestidspunktet fx
for året 2013 perioden 2012 – 14. april 2014. Kræfttilfælde i Cancerregisteret, hvor patienten
ikke genfindes i monitoreringen, opgøres på kræfttype.

71 / 90

Fra Cancerregisteret anvendes alene kræfttilfælde indberettet med forløbsmarkører svarende
til de kræftområder, der er inkluderet i pakkeforløbene (organspecifik kræfttype), det vil sige
tilsvarende kræftdiagnose (DC-koder), jævnfør kapitel 7.1. For at kunne sammenligne data i forhold til kræfttilfælde hos børn (pakke nr. 30), som i monitoreringen dækker et bredt udsnit af
diagnoser, er dette i Cancerregisteret blevet tilnærmet til en udvælgelse af diagnoser i kombination med patientens alder, defineret som til og med 14 år på diagnosetidspunktet. Sammenligningsmetoden er dog ikke helt præcis, da kræft hos børn i monitoreringsøjemed ikke alene er
baseret på patientens alder, men også en vurdering foretaget af den diagnosticerende læge.
I sammenligningen mellem monitoreringsdata og data fra Cancerregisteret sidestilles i øvrigt
kræft i kategorierne svarende til pakke nr. 13, 14 og 15 - kræft i blæren og nyre, kræft i urinblæren og kræft i nyre.
Grundet forløbsmarkørmæssig kompleksitet ved pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren
medtages dette pakkeforløb ikke i opgørelserne.
Ligeledes udelades forløb med kræft i prostata, hvor der er foretaget nervebesparende kirurgi,
i opgørelsen for året 2013, da forløbsmarkøren for denne specifikke behandling er oprettet per
1. januar 2014, og kan dermed være anvendt i 2014 indtil opgørelsestidspunktet.

5.1 Incidente kræfttilfælde i monitoreringen
Ved hjælp af data fra Cancerregisteret opgøres omfanget af incidente kræfttilfælde i pakkeforløb. Udgangspunktet er pakkeforløb (organspecifik kræfttype), som har en indberetning af ’samlet tid til behandling OF4’, uanset om der er angivet en standardforløbstid. Dato for pakkeforløbets start ’henvisning til pakkeforløb start’ skal være i opgørelsesåret. Dette indebærer, at for
årsopgørelsen 2013 anvendes monitoreringsdata for tidsperioden 2013 – 12. april 2014, hvor
pakkeforløb start skal være i 2013.
Omfanget af incidens angives ved antal og andel (procent) incidente pakkeforløb ud af alle pakkeforløb aktuelle år.
Et incident pakkeforløb bestemmes ud fra, at kræfttilfældet kan genfindes i Cancerregisteret, da
Cancerregisteret alene rummer personer diagnosticeret første gang med en specifik kræfttype.
Da pakkeforløbsdatoer og diagnosedato i Cancerregisteret ikke er umiddelbart sammenlignelige, søges match på CPR-nummer og kræfttype inden for en afgrænset tidsperiode. Det konkrete kriterie er, at diagnosedato i Cancerregisteret ligger inden for tidsvinduet 90 kalenderdage
før indberetning af pakkeforløb start og 180 kalenderdage efter indberetning af pakkeforløb
slut. Kriterierne skitseres i boksen nedenfor.
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Incidente pakkeforløb
ud fra kriterie om dato/kræfttypematch
Overensstemmelse

CPR-nummer
match
match

Kræfttype
match

Datomatch

match

match

Hvis alle tre kriterier er opfyldt, kategoriseres pakkeforløbet som incident.
I opgørelserne tages der forbehold for foreløbige tal. Som nævnt ovenfor kan der, alene fra indberetningstidspunktet til at kræfttilfældet indgår i Cancerregisteret, være forsinkelse på op til 3
måneder eller mere. Hertil kommer det almindelige forbehold for foreløbige tal, når indberetnings- og opgørelsestidspunkt ligger tæt. Dette betyder således, at opgørelserne af antallet af
incidente pakkeforløb vil være underestimeret i større eller mindre grad, da samtlige (incidente)
kræfttilfælde endnu ikke figurerer i Cancerregisteret. Herudover vil opdatering af Landspatientregisteret formentlig også have større eller mindre betydning for opgørelserne.

Tabel 5. Antal og andel incidente pakkeforløb (OF4)
Tabel 5. Antal og andel incidente* forløb ud af pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik
kræfttype, ’samlet tid til behandling’ OF4**, uanset angivelse af standardforløbstid med forløbsstart i aktuelle år fx 2013, fordelt på bopælsregion og hele landet med angivelse af antal pakkeforløb i alt, 2013.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Region
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Hovedstaden
Sjælland
Hele landet

Antal *incidente
pakkeforløb
1.814
3.531
4.044
5.462
2.941
17.792

Andel *incidente
pakkeforløb (pct.)
74,4
77,9
80,1
75,0
81,5
77,7

Antal pakkeforløb i alt 2013
2.439
4.530
5.048
7.279
3.610
22.906

Kilde: Landspatientregisteret xx.xx 20xx samt Cancerregisteret xx.xx 20xx.
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
*Incidens betyder førstegangsdiagnosticeret med den pågældende kræftsygdom.
**OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start med
angivelse af behandlingsform.

Af tabel 5 (fiktive tal) fremgår, at godt 78 pct. af pakkeforløbene er incidente kræfttilfælde. De
regionale andele varierer mellem 74,4 - 81,5 pct. Den reelle andel incidente pakkeforløb er formentlig større, jævnfør ovenfor.
Ikke-incidente pakkeforløb kan være:
recidive kræfttilfælde
kræfttilfælde, der af forskellige årsager (endnu) ikke er indberettet i Cancerregisteret
uoverensstemmelse mellem indberetninger i henholdsvis Cancerregisteret og pakkeforløbstype i monitoreringen
kræfttilfælde, der ikke opfylder sammenligningskriteriet (kræfttype- og datomatch)
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Data for andele kan ikke sammenlignes med opgørelserne tabel 1d og 1e, da disse alene indeholder pakkeforløb, der ligger inden for standardforløbstiden.
De ikke-incidente pakkeforløb belyses nærmere i det følgende.

5.2 Ikke-incidente forløb ud af alle pakkeforløb med forløbsstart i år for
opgørelse
Udgangspunktet for denne opgørelse er de pakkeforløb, der ikke er kategoriseret som incidente
forløb i opgørelsen ’antal incidente pakkeforløb’ i tabel 5.
Ved anvendelse af data fra Cancerregisteret tilbage til 1. januar 1970, opgøres de ikke-incidente
pakkeforløb i fire undergrupper i forhold til match på CPR-nummer, kræfttype samt om tidsvinduet er overensstemmende, jævnfør nedenstående oversigt.
Oversigt over årsager til manglende datamatch

Ikke-incidente* pakkeforløb
Recidiv pakkeforløb (tilbage
til 1/1/1970)
Tidsperiode matcher, men
ikke kræfttype
Patienten findes i CAR, men
ellers ingen match
Patient genfindes ikke i CAR

CPR-nummer
match

Kræfttypematch

Datomatch

Match

Match

Ingen match

Match

Ingen match

Match

Match

Ingen match

Ingen match

Ingen match

Ingen match

Ingen match

CAR: Cancerregisteret
* Kriteriet for et incident pakkeforløb er, at diagnosedato i Cancerregisteret ligger inden for tidsvinduet 90 kalenderdage før indberetning af pakkeforløb start og 180 kalenderdage efter indberetning af pakkeforløb slut.
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Tabel 6. Antal og andel ikke-incidente forløb fordelt efter match
Tabel 6. Antal ikke-incidente* forløb fordelt efter match og andel forløb for hver match ud af
ikke-incidente pakkeforløb (OF4**) med forløbsstart i aktuelle år (fx 2013)*, fordelt på bopælsregion og hele landet med angivelse af antal ikke-incidente pakkeforløb i alt med forløbsstart i
år for opgørelse, fx 2013.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Region
(patientens bopæl)

Ikke-incidente pakkeforløb* *

Antal
Andel ikke- Andel ikke-inpakkeforløb
incidente
cidente
pakkeforløb pakkeforløb
ud af antal

ud af alle

ikke-inci-

pakkeforløb

dente pak-

for hver re-

keforløb for gion, pct.
hver region,
pct.
Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Recidiv pakkeforløb

108

17,3

Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype

45

7,2

Patienten findes i CAR, men ellers ingen match

77

12,3

Patient genfindes ikke i CAR

395

63,2

I alt

625

Recidiv pakkeforløb

257

25,7

Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype

45

4,5

Patienten findes i CAR, men ellers ingen match

79

7,9

Patient genfindes ikke i CAR

618

61,9

I alt

999

Recidiv pakkeforløb

257

25,6

71

7,1

Patienten findes i CAR, men ellers ingen match

103

10,3

Patient genfindes ikke i CAR

573

57,1

Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype

I alt
Hovedstaden

Sjælland

2,7

4,4

1.004

4,4

Recidiv pakkeforløb

400

22,0

Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype

116

6,4

Patienten findes i CAR, men ellers ingen match

213

11,7

Patient genfindes ikke i CAR

1.088

59,9

I alt

1.817

Recidiv pakkeforløb

7.9

176

26,3

Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype

48

7,2

Patienten findes i CAR, men ellers ingen match

71

10,6

Patient genfindes ikke i CAR

374

55,9

I alt

669

2,9
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Region
(patientens bopæl)

Ikke-incidente pakkeforløb* *

Antal
Andel ikke- Andel ikke-inpakkeforløb
incidente
cidente
pakkeforløb pakkeforløb
ud af antal

ud af alle

ikke-inci-

pakkeforløb

dente pak-

for hver re-

keforløb for gion, pct.
hver region,
pct.
Hele landet

Recidiv pakkeforløb

1.198

23,4

Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype

325

6,4

Patienten findes i CAR, men ellers ingen match

543

10,6

Patient genfindes ikke i CAR

3.048

59,6

I alt

5.114

22,3

Kilde: Landspatientregisteret xx.xx 20xx samt Cancerregisteret xx.xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen.
CAR: Cancerregisteret.
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Note: Ved hjælp af data fra Cancerregisteret tilbage til 1. januar 1970 kategoriseres de ikke-incidente pakkeforløb
ud fra manglende match på CPR-nummer, kræfttype og datokriterie.
*Kriteriet for incidente pakkeforløb er, at diagnosedato i Cancerregisteret ligger inden for tidsvinduet 90 kalenderdage før indberetning af pakkeforløb start og 180 kalenderdage efter indberetning af pakkeforløb slut. Incidens betyder førstegangsdiagnosticeret med den pågældende kræftsygdom.
**OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start med
angivelse af behandlingsform.

Som det fremgår af tabel 6 (fiktive tal), er godt 23 pct. for hele landet af de ikke-incidente pakkeforløb bekræftede recidiver, idet patienten er genfundet i Cancerregisteret med samme
kræfttype på et tidligere tidspunkt, altså uden for datomatch for incidente pakkeforløb hvor
diagnosedato i Cancerregisteret skal ligge inden for tidsvinduet 90 kalenderdage før indberetning af pakkeforløb start og 180 kalenderdage efter indberetning af pakkeforløb slut. Variationen mellem regionerne kan skyldes patientsammensætningen i regionen.
Det fremgår ligeledes, at størstedelen – knap 60 pct. for hele landet – af de ikke-incidente pakkeforløb er tilfælde, hvor pakkeforløbspatientens CPR-nummer ikke genfindes i Cancerregisteret
tilbage til 1. januar 1970. De primære årsager til dette er formentlig opdateringsstatus for såvel
Landspatientregisteret som Cancerregisteret, så forløbene ikke er medtaget i populationen for
incidente forløb, samt den mulighed, at patienten kan være indberettet med en anden diagnose
i Cancerregisteret end tilsvarende diagnoser for monitoreringsdata.
I det følgende uddybes nogle forklaringer på de fire scenarier for et ikke-incident pakkeforløb:
’Recidiv pakkeforløb’ inkluderer de pakkeforløb, hvor CPR-nummeret genfindes i Cancerregisteret med overensstemmende kræfttype som pakkeforløbet, i perioden tilbage til 1. ja-
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nuar 1970 men uden for datomatch-kriteriet. Hvilket vil sige, at diagnosedato i Cancerregisteret ligger uden for tidsperioden 90 kalenderdage før indberetning af pakkeforløb start og
180 kalenderdage efter indberetning af pakkeforløb slut.
Patienten er fundet med samme kræfttype uden for datomatch for incidente pakkeforløb i
Cancerregisteret, og defineres derfor som recidiv patient for den specifikke kræfttype.
’Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype’ inkluderer de pakkeforløb, hvor CPR-nummeret
genfindes i Cancerregisteret inden for datomatch-kriteriet, men er indberettet med anden
kræfttype. Dette kan skyldes:

uoverensstemmelse mellem diagnose i Cancerregisteret og pakkeforløbstype i monitoreringsdata

patienten udredes og behandles for to samtidige kræfttyper, hvoraf det pågældende patientforløb (endnu) ikke figurer i Cancerregisteret med pågældende kræfttype

at indberetningerne for patienten i Landspatientregisteret og Cancerregisteret ikke er
opdateret
’Patienten findes i Cancerregisteret, men ellers ingen match’ inkluderer de pakkeforløb, hvor
CPR-nummeret genfindes i Cancerregisteret dog hverken med kræfttype- eller datomatch.
Dette kan skyldes:

recidive kræfttilfælde blot med samme kræfttype registeret første gang i Cancerregisteret før 1970

uoverensstemmelse mellem diagnose OG datoer i henholdsvis Cancerregisteret og pakkeforløbstype i monitoreringsdata

incidente forløb, der endnu ikke fremgår af Cancerregisteret for opgørelsesåret fx 2013
grundet længere varende ikke-afsluttede ambulante forløb eller forsinkelse grundet cancerlogikken
at indberetningerne for patienten i Landspatientregisteret og Cancerregisteret ikke er opdateret ’Patienten genfindes ikke i Cancerregisteret’ inkluderer de pakkeforløb, hvor patientens CPR-nummer ikke kan genfindes i Cancerregisteret tilbage til 1. januar 1970. Dette kan
skyldes:

recidive kræfttilfælde blot med samme kræfttype registeret første gang i Cancerregisteret før 1970

incidente kræfttilfælde, der endnu ikke fremgår af Cancerregisteret for opgørelsesåret fx
2013 grundet længere varende ikke-afsluttede ambulante forløb eller forsinkelse grundet
cancerlogikken

pakkeforløbspatienten figurer i Cancerregisteret med anden diagnose end relevante
kræftdiagnoser (DC-kode), hvilket vil sige, at patienten kan være indberettet med en anden diagnose i Cancerregisteret end tilsvarende diagnoser for monitoreringsdata. Patienten kan være indberettet med anden kræftdiagnose eller med anden diagnose med
indberetningskrav, der ikke indgår i sammenligningsdata.
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5.3 Kræfttilfælde indberettet i pakkeforløb
Det opgøres, hvor mange kræfttilfælde indberettet i Cancerregisteret, der er indberettet i pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype. Der anvendes data fra Cancerregisteret
med diagnosedato i aktuelle år for opgørelse fx 2013 og diagnose (DC-koder) svarende til de
kræftområder, der er inkluderet i pakkeforløbene. Omfanget angives ved antal og andel (procent) kræfttilfælde indberettet i pakkeforløb ud af indberettede kræfttilfælde med relevante
kræftdiagnose (DC-koder) i Cancerregisteret. Der anvendes monitoreringsdata fra 2012 frem til
opgørelsestidspunkt, fx vil årsopgørelse 2013 anvende monitoreringsdata for perioden 2012 –
14. april 2014.
Kræfttilfælde defineret ved CPR-nummer og kræfttype indberettet i Cancerregisteret sammenlignes med monitoreringsdata. Da pakkeforløbsdatoer og diagnosedato i Cancerregisteret ikke
umiddelbart er sammenlignelige, anvendes samme kriterie, som ovenfor, nemlig, at diagnosedato i Cancerregisteret skal ligge inden for tidsvinduet 90 kalenderdage før indberetning af pakkeforløb start og 180 kalenderdage efter indberetning af pakkeforløb slut, jævnfør nedenstående oversigt:
Incidente pakkeforløb ud
fra kriterie om dato/kræfttypematch
Overensstemmelse

CPR-nummer
match

Kræfttype
match

match

Datomatch

match

match

Tabel 7. Antal og andel kræfttilfælde indberettet i pakkeforløb i aktuelle år
Tabel 7. Antal og andel kræfttilfælde* indberettet i aktuelle år i Cancerregisteret (fx 2013), som
er indberettet i pakkeforløb, fordelt på bopælsregion og hele landet.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Region
(patientens
bopæl)

Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Hovedstaden
Sjælland
Hele landet

Antal kræfttil-

Heraf antal

Andel kræfttilfælde* indberettet i

fælde*

kræfttilfælde*

pakkeforløb ud af indberettede

indberettet i Can-

indberettet i

kræfttilfælde i Cancerregisteret

cerregisteret 2013
3.382
6.567
6.857
8.856
5.047
30.799

pakkeforløb**
2.868
5.823
5.840
7.413
4.367
26.360

2013, pct.
84,8
88,7
85,2
83,7
86,5
85,6

Kilde: Landspatientregisteret xx.xx 20xx samt Cancerregisteret xx.xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
* Kræfttilfælde med diagnosedato i aktuelle år (fx 2013) i Cancerregisteret og kræftdiagnose (DC-kode) svarende til
de kræftområder, der er inkluderet i pakkeforløbene.
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Af tabel 7 (fiktive tal) fremgår, at knap 86 pct. af kræfttilfælde indberettet med diagnosedato i
aktuelle år (fx 2013) i Cancerregisteret er indberettet i pakkeforløb. De regionale andele varierer
mellem 83,7 - 88,7 pct. I vurderingen af opgørelserne skal der tages hensyn til ovenfor nævnte
begrundelser for manglende indberetninger i Cancerregisteret. De kræfttilfælde, der ikke er indberettet i pakkeforløb, kan være:
kræfttilfælde, der af forskellige årsager (endnu) ikke er indberettet i Cancerregisteret
kræfttilfælde, der ikke opfylder sammenligningskriteriet (kræfttype- og datomatch)
uoverensstemmelse mellem indberetninger i henholdsvis Cancerregisteret og pakkeforløbstype i monitoreringen
De kræfttilfælde, der ikke genfindes i monitoreringen, belyses nærmere i det følgende.

5.4 Kræfttilfælde, der ikke er indberettet i pakkeforløb
Udgangspunktet for denne opgørelse er de kræfttilfælde, der ikke er indberettet i pakkeforløb i
opgørelsen i tabel 7 ovenfor. Der opgøres antal og andel (procent) kræfttilfælde i år for opgørelse (fx 2013) i Cancerregisteret, der ikke er indberettet i pakkeforløb. Dette betyder, at kræfttilfældet indberettet i Cancerregisteret ikke genfindes i monitoreringsdata. Da pakkeforløbsdatoer og diagnosedato i Cancerregisteret ikke umiddelbart er sammenlignelige, anvendes kriteriet, at diagnosedato i Cancerregisteret skal ligge inden for tidsvinduet 90 kalenderdage før indberetning af pakkeforløb start og 180 kalenderdage efter indberetning af pakkeforløb slut, jævnfør nedenstående oversigt:
Oversigt over årsager til manglende datamatch
Forløb i CAR aktuelle år
CPR-nummer
(fx 2013) uden indberetmatch
ning i pakkeforløb
Patient findes i monitoreMatch
ringen med anden kræfttype
Kræfttilfælde fundet, inMatch
gen datomatch
Patient findes i monitoreMatch
ringen, ellers ingen match
Patient findes ikke i moniIngen match
toreringen

Kræfttypematch

Datomatch

Ingen match

Match

Match

Ingen match

Ingen match

Ingen match

Ingen match

Ingen match

CAR: Cancerregisteret.
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Tabel 8. Antal og andel kræfttilfælde ikke-indberettet i pakkeforløb i aktuelle år
Tabel 8A. Antal og andel kræfttilfælde i aktuelle år i Cancerregisteret* (fx 2013), der ikke er indberettet i pakkeforløb**, fordelt på bopælsregion og hele landet.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Region
(patientens
bopæl)

Kræfttilfælde i Cancerregisteret 2013, der ikke er

Antal

Andel kræft- Andel kræfttil-

genfundet i monitorering af pakkeforløb (OF4) ud fra kræftkriterie om dato- og kræfttypematch

tilfælde ikke

fælde ikke regi-

tilfælde indberettet i steret i pakke2013

pakkeforløb

forløb (OF4) ud

(OF4) ud af

af alle kræfttil-

det regionale fælde i Cancerantal for hver registeret 2013
region, pct.

for hver region,
pct.

Nordjylland

Patient findes i monitoreringen med anden kræfttype

132

25,7

23

4,5

8

1,6

Patient findes ikke i monitoreringen

351

68,3

I alt i regionen

514

Patient findes i monitoreringen med anden kræfttype

185

24,9

24

3,2

Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch
Patient findes i monitoreringen, ellers ingen match

Midtjylland

Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch
Patient findes i monitoreringen, ellers ingen match

Syddanmark

27

3,6

Patient findes ikke i monitoreringen

508

68,3

I alt i regionen

744

Patient findes i monitoreringen med anden kræfttype

224

22,0

Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch

41

4,0

Patient findes i monitoreringen, ellers ingen match

30

2,9

722

71,0

Patient findes ikke i monitoreringen
I alt i regionen
Hovedstaden

Sjælland

Hele landet

1,7

Patient findes i monitoreringen med anden kræfttype

2,4

1.017

3,3

275

19,1

Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch

55

3,8

Patient findes i monitoreringen, ellers ingen match

34

2,4

Patient findes ikke i monitoreringen

1.079

74,8

I alt i regionen

1.443

Patient findes i monitoreringen med anden kræfttype

4,7

143

21,0

Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch

32

4,7

Patient findes i monitoreringen, ellers ingen match

22

3,2

Patient findes ikke i monitoreringen

483

71,0

I alt i regionen

680

Patient findes i monitoreringen med anden kræfttype

962

21,7

Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch

175

3,9

2,2
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Region
(patientens
bopæl)

Kræfttilfælde i Cancerregisteret 2013, der ikke er

Antal

genfundet i monitorering af pakkeforløb (OF4) ud fra kræftkriterie om dato- og kræfttypematch

Andel kræft- Andel kræfttiltilfælde ikke

fælde ikke regi-

tilfælde indberettet i steret i pakke2013

pakkeforløb

forløb (OF4) ud

(OF4) ud af

af alle kræfttil-

det regionale fælde i Cancerantal for hver registeret 2013
region, pct.

for hver region,
pct.

Patient findes i monitoreringen, ellers ingen match

122

2,7

Patient findes ikke i monitoreringen

3.180

71,6

I alt

4.439

14,4

Kilde: Landspatientregisteret xx.xx 20xx samt Cancerregisteret xx.xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
* Kræfttilfælde med diagnosedato i 2013 og kræftdiagnose (DC-kode) svarende til de kræftområder, der er inkluderet i pakkeforløbene.
** At kræfttilfældet indberettet i Cancerregisteret ikke genfindes i monitoreringsdata betyder, at det konkrete kriterie for CPRnr/dato/kræfttype-match ikke er opfyldt. Der tages afsæt i kræfttilfælde med diagnosedato i 2013 i Cancerregisteret og sammenlignes med monitoreringsdata indeholdende pakkeforløb indberettet i 2012-2014.

Af tabel 8A (fiktive tal) fremgår, at langt størstedelen – godt 71 pct. eller 3.180 kræfttilfælde –
af patienterne med indberettede kræfttilfælde i aktuelle år (fx 2013) i Cancerregisteret ikke er
indberettet i pakkeforløb. Det kan blandt andet være grundet, at disse patienter ikke er indberettet i pakkeforløb af forskellige årsager.
Mere end hvert femte kræfttilfælde (godt 21 pct. eller knap 1.000 kræfttilfælde) findes i monitoreringen, men med en anden kræfttype. En forklaring kan således være indberetningsforskelle
i Landspatientregisteret og Cancerregisteret samt en mulig indflydelse fra cancerlogikken, der
ved anvendelse af patologiregisteret kan have omplaceret den oprindelige indrapportering af
patientforløbet.
I det følgende uddybes forskellige forklaringer på hvorfor kræfttilfælde i Cancerregisteret ikke
genfindes i monitoreringsdata:
’Patient findes i monitoreringen med anden kræfttype’ inkluderer de kræfttilfælde, hvor
CPR-nummeret genfindes i monitoreringen inden for datomatch-kriteriet, men er indberettet i pakkeforløb af anden kræfttype. Dette kan skyldes:

uoverensstemmelse mellem diagnose i henholdsvis Cancerregisteret og pakkeforløbstype i monitoreringsdata

at indberetningerne for patienten i Landspatientregisteret og Cancerregisteret ikke er
opdateret
’Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch’ inkluderer de kræfttilfælde, hvor CPR-nummeret
genfindes i monitoreringen med overensstemmende kræfttype som pakkeforløbet, men
uden for datomatch-kriteriet. Dette kan skyldes:
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uoverensstemmelse mellem indberetning af datoer i henholdsvis Cancerregisteret og
monitoreringsdata

hvis kræfttilfældet i Cancerregisteret ligger tidligere end pakkeforløbet, kan det være
fordi pakkeforløbet er et recidiv kræfttilfælde

at indberetningerne for patienten i Landspatientregisteret og Cancerregisteret ikke er
opdateret
’Patient findes i monitoreringen, ellers ingen match’ inkluderer de kræfttilfælde, hvor CPRnummeret genfindes i monitoreringen dog med hverken kræfttype- eller datomatch. Dette
kan skyldes:

uoverensstemmelse mellem diagnose og datoer i henholdsvis Cancerregisteret og pakkeforløbstype i monitoreringsdata

at indberetningerne for patienten i Landspatientregisteret og Cancerregisteret ikke er
opdateret
’Patienten findes ikke i monitoreringen’ inkluderer de kræfttilfælde, hvor patientens CPRnummer ikke kan genfindes i monitoreringsdata. Dette kan skyldes:

patienter, der af den ene eller anden grund, ikke er i indberettet i pakkeforløb

at indberetningerne for patienten i Landspatientregisteret ikke er opdateret


De kræfttilfælde i aktuelle år (fx 2013) i Cancerregisteret, der ikke er indberettet i pakkeforløb
jævnfør data i tabel 8A, er fordelt på diagnosekategorier svarende til de definerede diagnosegrupperinger i organspecifik pakkeforløb for kræftområdet, hvilket fremgår nedenfor.
Tabel 8B. Antal kræfttilfælde i aktuelle år (fx 2013) i Cancerregisteret*, der ikke er indberettet i
pakkeforløb, fordelt på diagnosegrupper sorteret efter hyppighed for hver gruppe med angivelse af kriteriematch.
Nedenstående tabel vises med fiktive data.
Årsag til manglende
datamatch
Patient findes
i monitoreringen med
anden kræfttype
CPRnr match
Dato match
Kræfttype ingen match

Diagnosegrupper (svarende til pakkeforløbsgrupperingen)

Antal
kræfttilfælde

B03

Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

113

B16

Kræft i prostata

95

B29

Sarkom i bløddele

86

B12

Kræft i tyk- og endetarm

70

B07

Kræft i bugspytkirtel

63

B08

Kræft i galdegang

63

B05

Akut leukæmi

58

B02

Hoved- og halskræft

54

B10

Primær leverkræft

53

B09

Kræft i spiserør, mavemund og mavesæk

52

B26

Lungekræft

44

B23

Kræft i hjernen

36

B20

Livmoderkræft

27
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Årsag til manglende
datamatch

Diagnosegrupper (svarende til pakkeforløbsgrupperingen)

Antal
kræfttilfælde

B22

Livmoderhalskræft

23

B01

Brystkræft

18

B04

Myelomatose

17

B06

Kronisk myeloid sygdom

17

B13

Kræft i urinblæren

14

B25

Modermærkekræft

13

B27

Sarkom i knogle

13

B21

Kræft i æggestok

12

B13

Kræft i nyre

11

B19

Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

4

B18

Kræft i testikel

3

B17

Kræft i penis

1

B24

Kræft i øje og orbita

1

B30

Kræft hos børn

1

Kræfttilfælde
fundet, B16
ingen datomatch
B12

Kræft i prostata

76

Kræft i tyk- og endetarm

29

CPRnr match
Dato ingen match
Kræfttype match

Patienten findes i

B02

Hoved- og halskræft

9

B26

Lungekræft

9

B01

Brystkræft

8

B04

Myelomatose

4

B29

Sarkom i bløddele

4

B03

Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

3

B07

Kræft i bugspytkirtel

3

B09

Kræft i spiserør, mavemund og mavesæk

3

B10

Primær leverkræft

3

B13

Kræft i nyre

3

B13

Kræft i urinblæren

3

B20

Livmoderkræft

3

B23

Kræft i hjernen

3

B05

Akut leukæmi

2

B19

Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

2

B22

Livmoderhalskræft

2

B25

Modermærkekræft

2

B27

Sarkom i knogle

2

B17

Kræft i penis

1

B30

Kræft hos børn

1

B16

Kræft i prostata

26
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Årsag til manglende
datamatch
monitoreringen,
ingen match

Diagnosegrupper (svarende til pakkeforløbsgrupperingen)

ellers B12

CPRnr match
Dato ingen match
Kræfttype ingen match

Kræft i tyk- og endetarm

20

B03

Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

15

B29

Sarkom i bløddele

8

B26

Lungekræft

6

B07

Kræft i bugspytkirtel

5

B10

Primær leverkræft

5

B01

Brystkræft

4

B08

Kræft i galdegang

4

B09

Kræft i spiserør, mavemund og mavesæk

4

B13

Kræft i urinblæren

4

B04

Myelomatose

3

B05

Akut leukæmi

3

B20

Livmoderkræft

3

B23

Kræft i hjernen

3

B02

Hoved- og halskræft

2

B13

Kræft i nyre

2

B18

Kræft i testikel

2

B25

Modermærkekræft

2

B27

Sarkom i knogle

1

Patienten findes ikke i B12
monitoreringen
B16
CPRnr ingen match
Dato ingen match
Kræfttype ingen match

Antal
kræfttilfælde

Kræft i tyk- og endetarm

648

Kræft i prostata

461

B03

Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

287

B26

Lungekræft

286

B07

Kræft i bugspytkirtel

202

B01

Brystkræft

140

B05

Akut leukæmi

120

B25

Modermærkekræft

118

B10

Primær leverkræft

109

B13

Kræft i urinblæren

106

B09

Kræft i spiserør, mavemund og mavesæk

91

B23

Kræft i hjernen

91

B29

Sarkom i bløddele

75

B02

Hoved- og halskræft

70

B04

Myelomatose

61

B13

Kræft i nyre

47

B08

Kræft i galdegang

45

B21

Kræft i æggestok

44
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Årsag til manglende
datamatch

Diagnosegrupper (svarende til pakkeforløbsgrupperingen)

Antal
kræfttilfælde

B20

Livmoderkræft

43

B18

Kræft i testikel

25

B22

Livmoderhalskræft

24

B27

Sarkom i knogle

23

B30

Kræft hos børn

23

B24

Kræft i øje og orbita

17

B19

Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

10

B06

Kronisk myeloid sygdom

9

B17

Kræft i penis

5

Kilde: Landspatientregisteret xx.xx 20xx samt Cancerregisteret xx.xx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.
* Kræfttilfælde med diagnosedato i 2013 og kræftdiagnose (DC-kode) svarende til de kræftområder, der er inkluderet i pakkeforløbene.

Af tabel 8B (fiktive data) fremgår, at der er en stor variation af kræfttyper, der ikke er indberettet
i pakkeforløb af forskellige årsager tilkendegivet ved grad af match af CPR-nummer, kræfttype
og dato.
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6. Dataleverance og offentliggørelse
6.1 Ramme for dataleverance
Sundhedsdatastyrelsen varetager monitorering af kræftområdet og fremsender ovennævnte
data, der ligeledes offentliggøres, til Sundhedsstyrelsen. Såfremt Sundhedsstyrelsen i forbindelse med sin kommentering og vurdering har behov for de yderligere opgjorte data for øvrige
etablerede indikatorer samt kvartils opgørelser, kan Sundhedsstyrelsen ved brug af en unik login
få adgang til opgjorte data på eSundhed.dk i perioden fra fremsendelse til offentliggørelse.
Dataleverancen til Sundhedsstyrelsen sendes i et samlet dokument.

6.2 Tidsplan ved offentliggørelse
Tidsplan for kvartalsvis opgørelse er følgende:
Omkring 10 kalenderdage forud for offentliggørelsesdatoen sender Sundhedsdatastyrelsen
ovennævnte dataopgørelser til Sundhedsstyrelsen og Den Nationale Monitoreringsgruppe for
kræftområdet. Sundhedsstyrelsen videresender udsendte datafiler til medlemmer af Task Force
for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet. Udsendelsesdatoer vil som oftest være at finde i
tredje uge i månederne maj, august, november og februar. Såfremt den nævnte dag falder i en
weekend eller på en helligdag, udsender Sundhedsdatastyrelsen senest sidst forekommende
hverdag forud for dagen. Desuden fremsendes en unik login, der giver adgang til de dele af data,
som er tilgængelige på eSundhed.dk.
Senest 3 kalenderdage forud for offentliggørelsesdatoen udsender Sundhedsstyrelsen kommentarer til regional orientering i månederne maj, august, november og februar. Såfremt de nævnte
datoer falder i en weekend eller på en helligdag, udsender Sundhedsstyrelsen senest sidst forekommende hverdag forud for datoen.
Data offentliggøres sidste hverdag i følgende måneder maj, august, november og februar på
www.esundhed.dk. Såfremt de nævnte datoer falder i en weekend eller på en helligdag offentliggøres data senest fredagen forud for datoen.
Tidsplan for årsopgørelse er følgende:
Omkring 15 kalenderdage forud for offentliggørelsesdatoen sender Sundhedsdatastyrelsen
ovennævnte dataopgørelser til Sundhedsstyrelsen og Den Nationale Monitoreringsgruppe for
kræftområdet. Sundhedsstyrelsen videresender udsendte datafiler til medlemmer af Task Force
for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet. Udsendelsesdatoen vil derfor være senest i første
hele uge i maj.
Senest 3 kalenderdage forud for offentliggørelsesdatoen udsender Sundhedsstyrelsen kommentarer til regional orientering, hvilket for 2013 opgørelsen vil sige 12. maj 2014. Såfremt den
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nævnte dato falder i en weekend eller på en helligdag, udsender Sundhedsstyrelsen senest fredagen forud for datoen.
Data offentliggøres medio maj på www.esundhed.dk, hvilket for 2013 årsopgørelsen vil sige den
15. maj 2014 grundet helligdag. Såfremt den nævnte dato falder i en weekend eller på en helligdag offentliggøres data senest sidst forekommende hverdag forud for datoen.

6.3 Offentliggørelse
Sundhedsstyrelsens kommentarer offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvortil
der kan linkes fra hjemmesiden, hvor monitoreringen offentliggøres. Dataleverancerne for
2013-2018 er offentligt tilgængelige i et PDF-dokument på www.eSundhed.dk.
Fremadrettet fra 2020 offentliggøres data på eSundhed vedlagt mindre analyser for området
(Indblik). Sundhedsdatastyrelsen vil efterfølgende, når dette er muligt, offentliggøre yderligere
Indblik.
Sundhedsstyrelsens kommentarer og opgørelser fra monitoreringen vil blive taget op i Task
Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet til drøftelse ved førstkommende møde efter
offentliggørelsen.
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Bilag 1. Relevante diagnosekoder for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype
Nedenstående DC-koder definerer relevante diagnoser for de enkelte pakkeforløb på kræftområdet, organspecifik kræfttype, der anvendes ved sammenlignende opgørelser med data fra
Cancerregisteret.
Pakkeforløbsnummer
1
2

Sygdomsområde

SKS-koder

6

DC50*
DC01*-DC14*, DC30* - DC32*, DC73*,
DC770*, DC778*, DC779*,
Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leu- DC81*- DC86*, DC880, DC882* kæmi (CLL)
DC884*, DC911*
Myelomatose
DC90*
Akut leukæmi
DC910, DC913* - DC919, DC920*,
DC923* – DC929, DC93* - DC95*
Kronisk myeloid sygdom
DC921*, DC922

7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Kræft i bugspytkirtel
Kræft i galdegang
Kræft i spiserør, mavemund og mavesæk
Primær leverkræft
Kræft i tyk- og endetarm
Kræft i blæren og nyre
Kræft i urinblæren
Kræft i nyre
Kræft i prostata
Kræft i penis
Kræft i testikel
Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)
Livmoderkræft
Kræft i æggestok
Livmoderhalskræft
Kræft i hjernen

24
25
26
27
29
30

Kræft i øje og orbita
Modermærkekræft
Lungekræft
Sarkom i knogle
Sarkom i bløddele
Kræft hos børn

3
4
5

Brystkræft
Hoved – og halskræft

DC25*
DC23*, DC24*
DC15*- DC16*, DC260, DC268, DC269*
DC22*
DC18*, DC19*, DC20*
DC64* og DC67*
DC67*
DC64*
DC61*
DC60*
DC62*
DC51*
DC54*, DC55*
DC56*
DC53*
DC700, DC709*, DC71*, DC722*-725,
DC728-729*
DC69*
DC43*
DC33* - DC34*
DC40*, DC41*
DC47*, DC48*, DC49*
DC00* - DC26*, DC30* - DC34*, DC37*
- DC41*, DC45*, DC46*, DC48* DC57*, DC60*, DC62* - DC69*, DC70*
- DC76*, DC770*, DC778*, DC779*,

88 / 90

Pakkeforløbsnummer

31

32

33

Sygdomsområde

SKS-koder

I monitoreringen anvendes ikke aldersdiffe- DC793*, DC80* - DC86*, DC88*,
rentiering, da det er en sundhedsfaglig vurde- DC90*-DC96*,
ring, hvornår en patient er barn eller voksen.
De fleste vil dog være i alder til og med 14 år.
Kræft i endetarmsåbning og analkanalen DC21*
(analkræft)
Medtaget fra 2015
Urinleder og nyrebækken
DC65*, DC66*
Urinbækken
DC65*
Urinleder
DC66*
Medtaget fra 2016
Lungehindekræft
DC384, DC450
Medtaget fra 2016
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Bilag 2. Diagnosekoder anvendes ikke
Nedenstående DC-koder ekskluderes i opgørelser med anvendelse af data fra Cancerregisteret.
SKS-koder
DC00
DC17
DC261
DC37
DC38
DC39
DC44
DC45
DC46
DC52
DC57
DC58
DC63
DC68
DC701
DC720
DC721
DC74
DC75
DC76
DC771-5
DC78*
DC79
DC80

Sygdomsområde
Kræft i læbe
Kræft i tyndtarm
Kræft i milten
Kræft i thymus
Kræft i hjerte, mediastinum og lungehinde –
Ekskl. DC384 Kræft i lungehinde
Kræft med anden eller dårligt defineret lokalisation i åndedrætssystem og i respirationsorganer
Anden hudkræft
Mesoteliom
Ekskl. DC450 Malignt mesoteliom i lungehinde
Kaposi's sarkom
Kræft i skede
Kræft i andre og ikke specificerede kvindelige kønsorganer
Kræft i moderkage
Kræft i andre og ikke specificerede mandlige kønsorganer
Kræft i andre og ikke specificerede urinorganer
Kræft i rygmarvshinden
Kræft i rygmarven
Kræft i cauda equina
Kræft i binyre
Kræft i andre endokrine kirtler og lignende strukturer
Kræft med dårligt definerede, sekundære eller ikke specificerede
Metastatisk eller ikke specificeret kræft i lymfeknude
Metastatisk kræft i åndedrætsorganer og fordøjelsessystem
Metastatisk kræft i andre specificerede lokalisationer
Kræft uden specifikation med hensyn til lokalisation
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