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NOTAT 

Til: Forretningsudvalget 

Diagnostiske enheder i de fem 
regioner  
 

Sundhedsudvalget har på møde den 16. januar 2019 efterspurgt et notat, der 
belyser, hvordan de øvrige regioner arbejder med diagnostiske enheder.  

 

Administrationen har været i dialog med de fire andre regioner og spurgt til:  

• Hvad er de diagnostiske enheders målgruppe i jeres region? Kan en 
patient blive henvist dertil med mistanke om alvorlig sygdom, der ikke 
er kræft?  

• Når diagnostisk enhed har afkræftet, at en patient har kræft, hvad gør I 
så med patienten i den diagnostiske enhed? Sender I patienten videre 
(fx til et medicinsk ambulatorium), eller færdigudreder den diagnostiske 
enhed? 

 

Det kan overordnet konkluderes, at de diagnostiske enheder i de fire øvrige 
regioner primært modtager patienter inden for to kræftpakker: ”Diagnostisk 
pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der 
kunne være kræft” og ”Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræft-
type”, men også nogle patienter med ukarakteristiske symptomer, der kunne 
være tegn på underliggende alvorlig sygdom (der ikke nødvendigvis er kræft). 
Hvis patienten har kræft vil vedkommende blive henvist til rette kræftpakke. 
Hvis patienten ikke har kræft afhænger det videre forløb af konklusionen af 
den første udredning. Typisk vil størstedelen af patienterne blive afsluttet til 
egen læge eller blive fulgt i Diagnostisk Enhed/dertil hørende medicinsk dag-
afsnit eller alternativt blive videre henvist til anden afdeling.  



 

De øvrige regioner færdigudreder i et vist omfang patienter med alvorlig syg-
dom, hvor det ikke er kræft i diagnostisk enhed. Dette er dog ikke entydigt, og 
der er lokale forskelle i de enkelte regioner.  

I Region Hovedstaden er forslaget, at de patienter der ikke har kræft i ud-
gangspunktet skal videre udredes i fælles medicinske ambulatorier. 

I Sundhedsstyrelsens diagnostiske pakkeforløb for patienter med uspecifikke 
symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft, fremgår det, at ”Hvis 
der konstateres alvorlig sygdom, som der ikke findes et pakkeforløb for, henvi-
ses patienten til videre udredning og behandling på relevant specialafdeling 
efter gældende lokale retningslinjer”.  

Nedenfor fremgår de enkelte regioners beskrivelser af organiseringen af de di-
agnostiske enheder.  

 

Region Nordjylland:  

Region Nordjyllands Diagnostiske Centre modtager primært patienter inden 
for de to pakkeforløb ”Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke 
symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft” og ”Pakkeforløb for 
metastaser uden organspecifik kræfttype”, men også nogle patienter med uka-
rakteristiske symptomer der kunne være tegn på underliggende alvorlig syg-
dom (ikke nødvendigvis kræft). 

Såfremt det konstateres, at patienten ikke har kræft, afhænger det videre for-
løb af konklusionen af den første udredning. Erfaringer fra ét af centrene viser, 
at størstedelen enten bliver afsluttet til egen læge eller følges i Diagnostisk 
Center/dertil hørende medicinsk dagafsnit. Patienterne sendes kun i begræn-
set omfang videre til anden afdeling. Der er dog lidt forskellig praksis for dette 
blandt Region Nordjyllands Diagnostiske Centre. Andre vil nok i højere grad 
sende videre til anden afdeling, hvis ikke det er kræft. Administrationen i Re-
gion Nordjylland kan derfor ikke give et entydigt svar herpå.  

 

Region Syddanmark:  

Region Syddanmark har fire diagnostiske centre, som håndterer MAS (Diag-
nostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig syg-
dom, der kunne være kræft) og MUP (Pakkeforløb for metastaser uden organ-
specifik kræfttype), og på lidt forskellig vis også patienter, som har diffuse 
symptomer på alvorlig sygdom (som kan være andet end kræft). Hvis patien-
ten ikke har kræft vil det videre forløb, i lighed med i Region Nordjylland, af-
hænge af konklusionen på første udredning. 



 

 
Region Sjælland:  

Region Sjællands overordnede ramme ser således ud:   

I Diagnostisk Center varetages udredning og behandling af patienter med mis-
tanke om alvorlig sygdom, hvor symptomerne er så uspecifikke, at der ikke bør 
henvises direkte til en specialafdeling, og/eller hvor diagnostik og udredning for-
udsætter tæt samarbejde mellem flere specialer. Tværfagligt Center varetager 
udredning og behandling af patienter, der er multisyge med flere kroniske syg-
domme. Der er Tværfaglig Udredning og Behandling (ETUB) fire steder i Region 
Sjælland. Alle fire steder er der Diagnostisk Center, men kun på Roskilde og 
Næstved sygehuse kan patienter behandles i ”metastasepakken”.  

  

 

 

Region Midtjylland:  

Region Midtjylland har et diagnostisk center og fire diagnostiske enheder, som 
håndterer det diagnostiske pakkeforløb, pakkeforløb for metastaser uden or-
ganspecifik kræfttype og på lidt forskellig vis patienter med uspecifikke symp-
tomer. Forløbene ligner beskrivelsen fra Region Nordjylland og Region Syd-
danmark. Det videre forløb afhænger af resultatet af den første udredning, 
herunder om patienten afsluttes til egen læge, henvises til anden afdeling eller 
videre udredning på diagnostisk enhed/medicinsk afdeling.   

 

 

 


