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NOTAT  

  

 

Servicemål på kræftområdet 

 

Hvad er et pakkeforløb 

Et pakkeforløb er et standardpatientforløb. Det beskriver det sundhedsfaglige forløb, 

information til patienten, den organisatoriske tilrettelæggelse og forløbstiderne. Alle 

pakkeforløb har detaljerede forløbstider, som er den fagligt anbefalede forløbstid. Der 

findes i øjeblikket 28 kræftpakkeforløb. 

 

Det er ikke alle patienter, der kan følge et pakkeforløb. Det gælder eksempelvis pati-

enter som har komorbiditet (flere sygdomme). Patienter med komorbiditet kan ofte ik-

ke følge et standardpatientforløb, da disse patienter skal have behandling for andre 

sygdomme sideløbende eller før de kan behandles for kræft. Cirka 50% af alle kræft-

patienter har komorbiditet i større eller mindre grad.  

 

En anden gruppe patienter, som ikke kan følge et standardpatientforløb, er patienter 

med et særligt kompliceret sygdomsforløb. Disse patienter vil også ofte modtage be-

handling, som ikke indgår i pakkeforløbet. 

  

Alle patienter med en given kræftform skal registreres i et pakkeforløb. Det kan med 

baggrund i ovenstående ikke forventes, at en monitorering vil vise overholdelse af 

standardforløbstiderne for alle patienter i samtlige pakkeforløb. 

 

Efterlevelse af pakkeforløbets forløbstider 

Det er vurderingen, at hvis kræftpatienter skal tilbydes den bedst mulige behandling , 

så vil det af faglige årsager aldrig være muligt at opnå en 100 pct. målopfyldelse for 

efterlevelse af forløbstiderne for alle kræftpakker. 

 

En målopfyldelse på 90 pct. vurderes at være både et meget ambitiøst, men også et re-

alistisk mål. 

  

Sundhedsstyrelsens vurdering af monitoreringsresultatet af data fra 1. kvartal 2014 

 I 1. kvartal 2014 blev 84 pct. af de registrerede forløb i hele landet gennemført inden 

for standardforløbstiden. Sundhedsstyrelsen har i sin kommentering af monitoreringen 

skrevet, at resultatet på 84 pct. er ’tilfredsstilende’. 

 

Opfølgning og implementering 

Kræftudvalget vil i forbindelse med den nationale monitorering hvert kvartal følge 

målopfyldelsen.  


