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Formål med kræftpakker i KPII 

15.03.2018 
 

• Ventetid - ingen unødig 

• Vished - for patienten 

• Kvalitet - høj og ensartet 

Sammenhæng - i hele forløbet 

Opfølgning - en del af kræftpakkeforløbet 

Tidlige komplikationer 

Rehabilitering 

Palliaton 

Recidiv 

Senfølger 

 

 

 



Vidensafdækning forår 2017: 

• KORA vidensopsamling, bilaterale møder med KL, Danske Regioner, 

forløbskoordinatorer, ledende overlæger, patienter og pårørende, Kræftens 

Bekæmpelse mv. 

• Sundhedsstyrelsen: Ny generisk model  (Task Force for Patientforløb for Kræft- og 

Hjerteområdet ) 

• Valg af 2 pakkeforløb: Brystkræft og lungekræft 

Revisioner efterår 2017: 

• Arbejdsgruppemøder for brystkræft og lungekræft 

Revisionsprocessen 2017 

15.03.2018 
  



• Vished - for patienten 

• Ventetid - ingen unødig 

• Kvalitet - høj og ensartet 

 Sammenhæng - i hele forløbet 

 Pakkeforløbet henviser til DMCG’ernes kliniske retningslinjer 

 Plads til præferencefølsomme valg af behandling 

 Fokus på opfølgningsperioden og på løbende behovsvurdering 

 

 

 

 

Formål med kræftpakker i KPIV 
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• Helheden og sammenhæng i hele patientforløbet 

• Rehabilitering/palliation i fokus 

• Opdatere det faglige/kliniske indhold 

• Bibeholde/øge den patientoplevede vished, tryghed og kvalitet 

• Fokus på patienternes individuelle forskelle, ønsker og behov 

Formål med revisionen 

15.03.2018 
 



• Sammenhæng i hele patientforløbet  

• fra henvisning og til efterforløbet i almen praksis og kommune 

• Opfølgningsprogrammer bliver en del af pakkeforløbet  

• Pakkeforløbsmodel skal bygge på retningslinjer fra DMCG’erne 

• Skal sikre at det faglige indhold opdateres ”uafhængigt af pakkerne” 

• Stillingtagen i den enkelte kræftpakke (også i fht nye/kommende retninglinjer) 

• Andre tiltag som kan øge overlevelsen og kvaliteten? 

• Stillingtagen i den enkelte kræftpakke 

• F.eks. Ændrede behandlingsspor 

• F.eks. Ændring i diagnostik/indgang 

 

Generelle ændringer  

 

15.03.2018 
 



Pakkeforløb vs retningslinje (lungekræft) 

15.03.2018 
     SIDE 7 

 

1.1 Udredning 
Udredningen forløber i henhold til DLCG’s referenceprogram om ”Visitation, diagnose og 
stadieinddeling” (14), som beskriver håndtering af fastlæggelse af diagnose og stadieinddeling 
mv. 

1.1.1 Fastlæggelse af diagnose og stadieinddeling (MDT) 

Fastlæggelse af diagnose, stadieinddeling og beslutning om behandlingstilbud foregår på MDT-
konferencen (17) ved afslutningen af den diagnostiske udredning. I nogle tilfælde påbegyndes 
behandling subakut, før patienten har været drøftet på MDT-konference, grundet f.eks. vena cava 
superior syndrom. Drøftelse på MDT-konferencen bør dog fastholdes, trods det at patienten har 
påbegyndt behandling. Dette anbefales, da MDT-konferencen kan give uddybende oplysninger til 
fastlæggelse af stadie, og derved fastlægge om målet med behandlingen er med kurativt sigte 
(helbredende). Ved uafvendeligt døende patienter, eller patienter, der har ønsket en diagnose 
men ikke har ønsket behandling, kan MDT undlades. 
 

1.2 Behandling  



• Brystkræft 

• Nyt behandlingsspor med egen forløbstid 

 

• Lungekræft 

• Ændring i diagnostiske kriterier v. indgang til pakkeforløb 

• (Overvejelser om håndtering af komorbiditet – ingen ændring) 

 

 

Specifikke ændringer  
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*Minimalistisk pakkeforløbsbeskrivelse til fagfolk (5-15 s + bilag) 

Stiller skarpt på hvad kræftpakken skal løse 

Kobler systematisk til retningslinjer/andre publikationer 

*Minimalistisk pakkeforløbsbeskrivelse til fagfolk (5-15 s + bilag) 

Stiller skarpt på hvad kræftpakken skal løse 

Kobler systematisk til retningslinjer/andre publikationer 

Sundhedsstyrelsens publikationer om kræftpakker 

15.03.2018 
 

 

 

Om kræftpakker: 

Begreber, forløbstider 

og monitorering mm. 
(generisk, ca. 15 s.) 

 

Pakkeforløbs-

beskrivelsen for 

fagfolk* 

Pakkeforløbs-

beskrivelsen for 

fagfolk* 

Pjece om 

pakkeforløbet for 

patienter og pårørende 
(2 sider) 

Pjece om 

pakkeforløbet for 

patienter og pårørende 
(2 sider) 

Kriterier for indgang 

til pakkeforløbet  
(1 side til Alm Praksis ) 

Kriterier for indgang 

til pakkeforløbet  
(1 side til Alm Praksis ) 



Udgivelse af de reviderede pakkeforløb: Brystkræft og lungekræft (april)  

Om kræftpakker (læsevejledning; begreber, forløbstider og monitorering mm) 

Prioritering/rækkefølge af øvrige kræftpakker til revision (Task Force)  

Revisioner 2018: 

• Arbejdsgruppemøder for kræft i underlivet & kræft i urinvejene (forår/sommer)  

• Arbejdsgruppemøder for hoved-hals kræft (sommer/efterår) 

• Arbejdsgruppemøder for kræft i hjernen (efterår) 

 

 

 

 

 

Revisionsprocessen 2018 

15.03.2018 
  



De kliniske retningslinjer & kræftpakkerne 
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