
 

KRÆFTPOLITISK FORUM 2020 

Kvalitet i kræftpatienters forløb 
- sådan løfter vi kvaliteten  

 

Fællessalen, Christiansborg, København 
25. marts 2020 kl. 10:00 - 15:00 

 
DMCG.dk, DCCC og Kræftens Bekæmpelse invite-
rer politikere og sundhedsvæsenets parter til sam-
men at drøfte, hvordan vi aktivt kan bruge sund-
hedsdata til at skabe synlighed og overblik over 
kvaliteten i kræftpatientforløb og derigennem øge 
kræftpatienters livskvalitet og overlevelse. Mødet 
er et bidrag til drøftelsen om regeringens kom-
mende sundhedsreform. Hvis det samlede sund-
hedsvæsen skal levere en mere effektiv og sam-
menhængende indsats, bliver sundhedsdata et 
helt afgørende omdrejningspunkt. 
 
Kræftpatientforløbet går på tværs af sektorer og 
involverer mange forskellige fagpersoner og aktø-
rer på nationalt, regionalt og kommunalt niveau 
med forskellige målsætninger og perspektiver på 
data og kvalitet. 
 
Viden om kvalitet er en forudsætning for at skabe 
de bedste rammer for kræftforløbet og dermed 
give patienterne de bedste muligheder. Der er 
store potentialer i at omsætte sundhedsdata til vi-
den om kvalitet og aktivt anvende denne viden til 
kvalitetsudvikling. Hertil kommer at viden om kva-
litet bør gøres tilgængelig for aktører og patienter. 
 
  
        
 

  
 
 

 
På kræftområdet har Danmark et veludbygget da-
tagrundlag og en unik mulighed for at skabe ver-
dens bedste overblik over kvalitet i kræftpatient-
forløb. 
 
Kom og hør, hvad der skal til for at få den tavse 
viden frem i lyset. 
 
Moderator: Anja Bo, journalist 
 

PROGRAM 

09:00 Registrering og kaffe 
10:00 Velkomst 
10:05 Kick-off 
10:20 Kvalitetsdata og klinik  1 
12:05 Frokost  
12:55 Kvalitet i kommuner, regioner 

og stat  
2 

13:10 Paneldebat  
13:50 Internationale erfaringer,  

anbefalinger og debat 
3 

14:30 Paneldebat  
15:00 Slut 
 
 

 

 
  

  



09:00 Registrering og kaffe 

10:00 
 

Velkomst  
v/ Rasmus Horn Langhoff (vært) MF (S), sundhedsordfører  

10:05 
 

Kick-off  
v/ Michael Borre, formand, DMCG.dk, Anne Bukh, formand, Danish Compre-
hensive Cancer Center, Helen Bernt Andersen, formand, Kræftens Bekæmpelse 

1 . 
SESSION 

 

 Kvalitetsdata og klinik  

10.20 
 

 

Kortlægning: Viden om kvalitet i kræftpatienters forløb 
v/ Lone Bilde, seniorprojektleder og Linda Aagaard Thomsen, områdechef, 
Kræftens Bekæmpelse 
Replik fra kræftpatienter 
Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet en kortlægning af kvalitetsdata i kræftpatienternes forløb og 
vil på den baggrund fremlægge en række anbefalinger. 

10.50 
 

 

Monitorering af kvaliteten af udredning af kræft – hvordan kommer vi 
videre? 
v/ Bolette Friderichsen, næstformand DSAM 
Omkring halvdelen af kræftpatienterne kommer i pakkeløb fra praktiserende læge, men kender vi 
kvaliteten af den indledende udredning og praksis hos den praktiserende læge, og hvordan er sam-
spillet med de diagnostiske centre, og hvor mange kræftpatienter findes her? 

11.05 Strække-ben pause i salen 
 

 

11.15 

 

 

Hvordan kan data om kræftforløbet forbedre patientbehandlingen? 
v/ Michael Borre, DMCG.dk 
DMCG.dk er en sammenslutning for 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper. De har som hoved-
opgave at fremme kræftbehandlingen i Danmark på baggrund af kvalitetsdata i det specialiserede sy-
gehusvæsen. Hvordan har data medvirket til forbedringer i behandlingen, og hvad er næste skridt?   

11.30 

 

 

PRO-data benyttet proaktivt til at skabe bedre viden om senfølger  
v/ Peter Christensen, professor, Kræftens Bekæmpelses Nationale forsknings-
center for senfølger til kræft i bækkenorganerne  
Mange kræftpatienter oplever senfølger efter kræftbehandling. Hvordan kan data fra patienterne 
være med til at forbedre livskvalitet samtidig med, at data forbedrer behandlingen af den næste pati-
ent? 

11.45 
 

Hvordan får vi kendskab til kvaliteten i kommunal rehabilitering og 
palliation?  
v/ Christian Harsløf, direktør, KL 
Replik fra Jette Vibe-Petersen, centerchef, Center for Kræft og Sundhed 
Kommunerne varetager rehabilitering og palliation til kræftramte borgere med forskellige behov og 
forudsætninger. Hvordan får vi fulgt op på kvaliteten af denne indsats? Hvordan arbejder vi nu, og 
hvordan kommer vi videre?   



12.05 Frokost 

2. 
SESSION 

 

 Kvalitet i kommuner, regioner og stat 

12.55 
 

Data til kliniske forbedringer til gavn for patienten – kan vi blive 
bedre? 
v/ Jens Winther Jensen, direktør, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingspro-
gram (RKKP) 
Er det muligt for RKKP at monitorere kvalitetsdata på hele patientens forløb. Hvad skal der til? Og har 
vi tilstrækkeligt fokus på, om kvalitetsdata bliver anvendt i driften? Hvem følger op? 

13.10 
 

Paneldebat: Hvem gør hvad? Kan vi få mere ud af kvalitetsdata på 
kræftområdet? 
1. runde v/ Sundhedsmyndigheder 
2. runde v/ Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner, Anne 

Bukh, formand, Danish Comprehensive Cancer Center, Michael Borre, for-
mand, DMCG.dk, Per Christiansen, sygehusdirektør, Rigshospitalet 

Debat om kvalitetsdata på kræftområdet. Kan Kræftens Bekæmpelses kortlægning og anbefalinger 
inspirere til at gå nye veje? Hvem gør hvad? Kan vi få mere ud af kvalitetsdata på kræftområdet? Pa-
neldeltagerne giver deres konkrete bud på dette.  

3. 
SESSION 

 

Internationale erfaringer, anbefalinger og  
debat 

13.50 
 

Internationalt blik på kvalitetsmonitorering på kræftområdet 
v/ Jason Leitch, National Clinical Director of Healthcare Quality and Strategy, 
Scotland (ikke bekræftet)  
Hvad betyder et klart lederskab, data og metode for kvalitet I patientforløbet? 

14.20 

 

Anbefalinger og indspil til en sundhedsreform – den korte version 
v/ Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse 

14.30 
 

Paneldebat  
v/ Sundhedsordfører Rasmus Horn Langhof (S), Martin Geertsen (V), Stinus 
Lindgreen (RV), Per Larsen (C) og Peder Hvelplund (EL) 
Politisk paneldebat om anbefalinger til kvalitetsdata i kræftpatienternes forløb.  

14:55 Slut 
 

 

 

https://www.rn.dk/da/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/Kvalitet-og-patientsikkerhed/Kvalitet/Regionernes-Kliniske-Kvalitetsudviklingsprogram-(RKKP)
https://www.rn.dk/da/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/Kvalitet-og-patientsikkerhed/Kvalitet/Regionernes-Kliniske-Kvalitetsudviklingsprogram-(RKKP)

