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Udredning af kræft uden for kræftpakkerne 
– er der ulighed i adgang til ydelser?
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Fremgangsmåde og metoder
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Hvad har vi gjort?

• Interview med diagnostiske enheder og 
parakliniske afdelinger

• Fokusgrupper med alment praktiserende 
læger

• Interview med eksperter på området

• Desk research, herunder gennemgang af 
henvisningsmuligheder på sundhed.dk 
og på sygehushjemmesider

• Videnskabelig litteratur, grå litteratur 
m.m.



Diagnostisk pakkeforløb
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Diagnostisk pakkeforløb på papiret



Variation mellem forløb
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= scanningsmodalitat

= Fra AP til sygehus

= Afslutning af forløb



Eksempel: Hvornår afsluttes patienten?
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Udredning i almen praksis
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Udredning i almen praksis
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• På papiret: Bl.a. ”Jo før jo bedre” => Udvidet mulighed for AP 
til at henvise direkte til diagnostiske undersøgelser, herunder 
CT-scanning. 

• I praksis: Stor variation ifht hvordan dette er implementeret

• Her kommer to eksempler:



Eksempel 1: Uklar adgang
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Eksempel 2:
Enkel, men begrænset adgang



Konsekvenser af variationen
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• Geografisk ulighed: Ens patienter får forskellige tilbud
− Patienter ‘kanaliseres’ forskelligt gennem systemet, bl.a. som følge af 

hvordan CT-scanninger bruges af almen praksis og af de diagnostiske 
enheder

− Lokale organiseringsformer (sygehusspecifikke), vaner og 
samarbejdsrelationer frem for faglige argumenter er med til at afgøre 
hvilket udredningstilbud, der tilbydes 

• Almen praksis-læger i tvivl om krav og forventninger
− Fejl og afviste henvisninger kan føre til forlænget udredningstid

• Desuden: Evaluering og monitorering er vanskeligt
− Vi vurderer forløb på tid, men overser indholdet



Hvad kan sundhedsvæsenet gøre? 
VIVEs 5 anbefalinger
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1: Tydeligt overblik til almen praksis over henvisningsmuligheder og -kriterier
• Det anbefales, at de udredningsmuligheder for patienter med symptomer på kræft eller alvorlig sygdom, der 

eksisterer lokalt kortlægges (herunder henvisningskrav), og at information herom samles og formidles på en 
ensartet og anvendelig måde.

2: Tydeliggørelse af det faglige ansvar og rollefordeling i udredningsforløb
• Det anbefales at ansvaret og rollefordeling mellem de aktører, der er involverede i kræftudredningen lokalt 

tydeliggøres og diskuteres lokalt for at understøtte en mere ensartet og hensigtsmæssig kræftudredningsindsats. 

3: Beslutning om scanningsmodalitet: CT eller ej?
• Det anbefales, at der foretages en analyse af brugen af CT-scanninger i relation til udredningen uden for de 

organspecifikke pakkeforløb og en national vurdering af hvordan og hvornår CT-scanninger bør bruges i 
kræftudredningen, herunder i MAS-forløbet og som element i de udredningsforløb de alment praktiserende læger 
foretager uden for de standardiserede pakkeforløb.

4: Etablering af forum for national vidensudveksling
• Det anbefales, at der etableres et nationalt initiativ til opsamling og udveksling af viden om lokale erfaringer med 

kræftudredning uden for de organspecifikke pakkeforløb, med det formål at sikre ensartede muligheder og 
adgange for almen praksis – og dermed for patienterne – på tværs af landet og inden for de enkelte regioner.

5: Monitorering og ensretning
• Det anbefales, at monitoreringen af kræftudredningen uden for de organspecifikke pakkeforløb på tværs af 

sygehuse og regioner tilpasses, og at den afrapporteres nationalt. Formålet hermed er at frembringe viden om 
variationen på området og dens konsekvenser for patienterne.



For mere information om undersøgelsen
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Kontakt

Amalie Martinus Hauge
Forsker, Ph.D,

40103948
Amha@vive.dk
@MartinusHauge

Download via: 

www.vive.dk
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