
 

 

[Rettelsesblad] 

Status for målopfyldelse af forløbstider i kræftpakker (data til og med d. 24. juli)  

Forretningsudvalget besluttede på mødet den 10. november 2020 at fastholde en målsætning om, at 85 
% af patienterne skal behandles inden for standardforløbstiderne i kræftpakkerne. Den samlede 
målopfyldelse var i juni 2022 68 % og foreløbigt 73 % i juli 2022.   

Det er særligt den lave målopfyldelse for brystkræft, som påvirker regionens samlede målopfyldelse. 
Målopfyldelsen for forløbstiderne i kræftpakker fratrukket brystkræft var således 75 % i maj måned, 78 
% i juni måned, og 79 % i juli måned 2022.  

Målopfyldelsen for brystkræft var i juni 20 % og foreløbigt i juli 20 %. Juli er typisk ferieperiode, men det 
modsvares af færre kræftpakkeforløb. På det seneste møde i forretningsudvalget den 14. juni 
præsenterede Anne Jastrup, direktør på Herlev og Gentofte Hospital, en handleplan for, hvordan der 
arbejdes med at løse udfordringerne på området både i forhold til screening, udredning og kirurgisk 
behandling.  

De tiltag, der er skitseret i handleplanen, er for en stor dels vedkommende blevet implementeret. 
Enkelte tiltag er afdækket og ikke aktuelt realiserbare (ex. hjemmearbejdsplads, da det udstyrsmæssigt 
er for omfattende at have i private hjem). Det kan dog blive aktueltle på et senere tidspunkt. Øvrige 
resterende tiltag afdækkes fortsat og forventes løbende at bidrage til en øget kapacitet.  

Kapaciteten på operationsområdet har grundet mangel på personale og afvikling af ferie været presset 
hen over sommeren og er det fortsat. Samtidigt har det været muligt at opretholde en større 
udredningskapacitet i mammaradiologisk regi, hvorfor tilgangen af patienter ikke har været reduceret 
som øvrige år. Der er på denne baggrund genereret en pukkel på godt 50 patienter. , og vVventetiden til 
operation er i forlængelse heraf aktuelt ca. 3op til 4 uger, 1 uge længere end kræftpakken tilskriver. M, 
og målopfyldelsen i brystkræftpakken må i forlængelse heraf forventes fortsat at være lav i den 
kommende tid - også uanset de igangværende indsatser ift. udredningen. Det skal bemærkes at 
sensommer og efterår er højaktivitets periode, så det er forventningen, at målopfyldelsen for 
brystkræftpakken væsentlig vil bedres. 

Herlev og Gentofte Hospital arbejder ihærdigt på hurtigst muligt at afvikle puklen af ventende patienter 
til operation og at nedbringe ventetiden. Dette sker ved  

Der er genereret en pukkel på godt 50 patienter, som planlægges afviklet ved etablering af ekstra 
kirurgisk kapacitet på Gentofte og Herlev. startende fra uge 34. Der ses også ind i muligheder for bl.a. i 
mindre omfang at skaffe ekstra kapacitet på Herlev og i øvrige regioner (Aalborg). Hospitalet afsøger 
således alle muligheder for at skaffe ekstra kapacitet. Samlet set er forventningen, at man ultimo 
september senest medio oktober er tilbage på almindelige ventetider på operation.   

Den forestående fysiske flytning af brystkirurgien fra Herlev til Gentofte udfordrer kun i mindre grad. Det 
skal desuden pointeres, at brystkræftpatienterne har højeste prioritet på operationsgangen, og det har i 
mindre omfang været muligt at etablere ekstra operationskapacitet over sommeren.  

Det bemærkes, at ovenstående status er et øjebliksbillede, og at situationen ændrer sig dagligt. 
Forretningsudvalget vil på mødet få en aktuel status.  

Der gives desuden en uddybende status på brystkræftområdet til sundhedsudvalget den 29. august 
2022. 


