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MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT – 

ÅRSRAPPORT 2015 

1. Baggrund 
Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via eSundhed.dk. 

Foruden de kvartalsvise rapporter udgives hvert år en årsrapport. Pakkeforløbene er blevet monitore-

ret siden 1. oktober 2012 (4. kvartal 2012), og der er udgivet 3 årsrapport for henholdsvis 2013, 2014 

og 2015.   

 

Formålet med dette notat er at beskriver status for pakkeforløbene i 2015 og sammenholde disse 

resultater med 2013 og 2014. Det skal bemærkes, at de følgende tal angiver forløb. Den samme person 

kan således registreres flere gange inden for samme pakkeforløb (fx i tilfælde af recidiv).  

 

Tallene i notatet er opgjort på offentliggørelsestidspunktet af årsrapporterne for de respektive år. Tal-

lene for 2013 er offentliggjort i maj 2014, tallene for 2014 er offentliggjort i maj 2015, og tallene for 

2015 er offentliggjort i maj 2016. 

 

Ved spørgsmål eller kommentarer kontakt specialkonsulent, Jesper Eriksen, tlf. 35257681 eller e-

mail jeseri@cancer.dk 

2. Samlet målopfyldelse  
Et samlet forløb strækker sig fra ”henvisning til pakkeforløb” til ”initial behandling start”. Initial 

behandling kan være kirurgi, medicinsk behandling eller strålebehandling. Forløbets samlede varig- 

hed skal ligge inden for den lægefagligt begrundede forløbstid, som er fastsat i pakkeforløbene.  

Tabel 1 viser den samlede målopfyldelse, som er andelen af forløb, der gennemføres inden for de 

fastsatte forløbstider.  
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Tabel 1. Samlet forløbstid – hele landet 

 Andel forløb inden for den fastsatte forløbstid 

1. kvartal 2013 70% 

2. kvartal 2013 68% 

3. kvartal 2013 75% 

4. kvartal 2013 76% 

Samlet målopfyldelse 2013 72% 

  

1. kvartal 2014 78% 

2. kvartal 2014 73% 

3. kvartal 2014 79% 

4. kvartal 2014 77% 

Samlet målopfyldelse 2014 77% 

  

1. kvartal 2015 78% 

2. kvartal 2015 77% 

3. kvartal 2015 81% 

4. kvartal 2015 80% 

Samlet målopfyldelse 2015 79% 

 

Tabel 1 viser, at 72 % af forløbene i 2013 blev gennemført inden for den fastlagte tid, mens det i 

2014 var 77 %. I 2015 var det 79% af forløbene.  

 

Udviklingen fra 2013 til 2015 er også vist i nedenstående figur 1.  

 
Figur 1. Samlet målopfyldelse 

 

Tabel 2 viser, hvor mange forløb der er registeret i de enkelte kvartaler. Et forløb er defineret med 

variablen ”samlet tid til behandling”, som viser, at der både er registreret en henvisning til hospitalet 

og en efterfølgende behandling. Der er desuden alene optalt forløb, hvor der i pakkeforløbet er fastlagt 
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en lægefaglig begrundet forløbstid for den samlede forløbstid fra henvisning til start på initial be-

handling. Der er således ikke opstillet en lægefaglig begrundet forløbstid for denne periode for alle 

pakkeforløb og for alle behandlingsformer.  

Tabel 2. Antal forløb – hele landet 

 
 

Antal forløb 

1. kvartal 2013 4.965 

2. kvartal 2013 5.675 

3. kvartal 2013 5.229 

4. kvartal 2013 5.047 

Antal forløb i alt 2013 20.916 

  

1. kvartal 2014 5.878 

2. kvartal 2014 5.546 

3. kvartal 2014 5.235 

4. kvartal 2014 5.438 

Antal forløb i alt 2014 22.097 

  

1. kvartal 2014 6.117 

2. kvartal 2014 5.637 

3. kvartal 2014 5.444 

4. kvartal 2014 5.382 

Antal forløb i alt 2014 22.580 

 

3. Monitorering af den samlede forløbstid for organspecifikt pakkefor-
løb 

Et samlet forløb strækker sig fra ”henvisning til pakkeforløb” til ”initial behandling start”. Initial 

behandling kan være kirurgi, medicinsk behandling eller strålebehandling. Forløbets samlede varig-

hed skal ligge inden for den lægefagligt begrundede forløbstid, som er fastlagt i de enkelte pakkefor-

løb. 

 

10 store kræftformer 

Tabel 3 illustrerer andelen af forløb i henholdsvis 2013, 2014 og 2015, som er gennemført inden for 

den lægefagligt begrundede forløbstid for 10 store kræftsygdomme i Danmark.  
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Tabel 3. Målopfyldelse for 10 store kræftformer - udvalgte behandlingsformer 

 
Samlet tid til be-
handling 
 

Andel i procent 
behandlet inden 
for tidsrammen i 
2013 

Andel i procent 
behandlet inden 
for tidsrammen i 
2014 

Andel i procent 
behandlet inden 
for tidsrammen i 
2015 

Brystkræft (Kirurgi) 27 dage 70 % 82 % 83 % 

Prostatakræft (Kirurgi) 50 dage 36 % 35 % 39 % 

Tyk- og endetarmskræft (Ki-

rurgi) 
37 dage 87 % 80 % 83 % 

Lungekræft (Medicin) 41 dage 76 % 82 % 84 % 

Hoved- og halskræft (Kirurgi) 28 dage 68 % 86 % 88 % 

Modermærkekræft i hud (Ki-

rurgi) 
31 dage 96 % 97 % 97 % 

Kræft i blæren (Kirurgi) 34 dage 57 % 27 % 37 % 

Kræft i hjernen (Kirurgi) 22 dage 90 % 94 % 90 % 

Kræft i bugspytkirtlen (Ki-

rurgi) 
43 dage 81 % 81 % 76 % 

Livmoderkræft (Kirurgi) 29 dage 67 % 70 % 73 % 
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Regional variation for 10 store kræftformer 

I tabel 4 er den regionale målopfyldelsen for de 10 store kræftformer angivet for 2015.  

 
Tabel 4. Regional målopfyldelse for de 10 største kræftformer i 2015 - udvalgte behandlingsformer 

 
 

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland 

Brystkræft (Kirurgi) 71 % 85 % 89 % 79 % 88 % 

Prostatakræft (Kirurgi) 14 % 37 % 33 % 66 % 38 % 

Tyk- og endetarmskræft 
(Kirurgi) 

85 % 88 % 87 % 79 % 79 % 

Lungekræft (Medicin) 79 % 87 % 87 % 81 % 80 % 

Hoved- og halskræft (Ki-

rurgi) 
89 % 83 % 96 % 87 % 82 % 

Modermærkekræft i hud 
(Kirurgi) 

99 % 98 % 97 % 95 % 94 % 

Kræft i blæren (Kirurgi) 33 % 18 % 39 % 54 % 37 % 

Kræft i hjernen (Kirurgi) - 96 % 94 % 87 % 77 % 

Kræft i bugspytkirtlen 
(Kirurgi) 

83 % 86 % 90 % 61 % 70 % 

Livmoderkræft (Kirurgi) 67 % 70 % 87 % 69 % 68 % 

 

 
 


