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De danske multidicsiplinære cancer grupper (DMCG) har taget initiativ til at
lave kliniske retningslinjer, der beskriver hvordan kræftbehandling kan håndteres under COVID-19 epidemien. Dette både i forhold til at frigøre kapacitet,
men også særligt i forhold til at sikre den bedst mulige behandling af sårbare
kræftpatienter under epidemien.
Sundhedsstyrelsen finder, at DMCG’s initiativ væsentligst forsøger at tage
højde for, at kræftpatienter er i risikogruppe, hvorfor andre måder at planlægge
et behandlingsforløb på kan være hensigtsmæssige. Vi finder dog behov for at
opridse rammerne for håndtering af kræftbehandling under COVID-19 epidemien.
Patientrettigheder og kræftpakker
Under epidemien er flere patientrettigheder, som retten til hurtig udredning og
frit sygehusvalg, suspenderet i en periode, jf. Bekendtgørelse om begrænsning
af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
Reglerne om Maksimale ventetider er dog ikke suspenderet under epidemien,
og de skal derfor fortsat overholdes. Det samme gælder Sundhedsstyrelsens
pakkeforløb for udredning og behandling af kræft.
Det er Sundheds- og Ældreministeriet, der taget stilling til, om der er behov for
at suspendere rettigheder på kræftområdet med henblik på at frigøre kapacitet
til behandling af patienter med COVID-19.
I det omfang det er muligt kan man, af hensyn til at minimere risikoen for
smitte, mindske patientens fremmøde på sygehus ved at omgøre konsultationer
til video eller telefon samt ændre arbejdsgange i forhold til opfølgning, udlevering af medicin m.v. Dette skal altid bero på en individuel faglig vurdering af
den enkelte patients behandlingssituation og forløb.
Kapacitet i sundhedsvæsenet under COVID-19 epidemien
Sundhedsstyrelsen vurderer løbende behovet for frigørelse af kapacitet, herunder intensiv kapacitet, i forhold til prognosen for epidemien. Vi planlægger i
øjeblikket hvordan vi kan udnytte den samlede nationale kapacitet på intensiv,
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således at der ikke opstår en skæv fordeling af behov og kapacitet på tværs af
landet.
Hvis der, efter Sundhedsstyrelsens vurdering, på sigt vil opstå et behov for en
yderligere prioritering af kapacitet til intensivbehandling af COVID-patienter,
og dermed et behov for yderligere udsættelse af øvrig behandling, vil vi iværksætte de nødvendige tiltag og informere herom.
Rådgivning fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens plejer ikke at godkende faglige kliniske retningslinjer, og vi
mener ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at begynde på i den nuværende situation. Vi vil dog gerne hjælpe DMCG med at se ændringsforslag til kliniske
retningslinjer igennem i forhold til, om de overholder gældende patientrettigheder og kræftpakkeforløb.
Såfremt regioner eller faglige selskaber har konkrete bekymringer for patientforløb, eller spørgsmål vedr. overholdelse af patientrettigheder under COVID19 epidemien er I velkomne til at henvende jer til Sundhedsstyrelsen for rådgivning.
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