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Kommissorium for arbejdsgruppe for revision af ’Diagnostisk 

pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på 

alvorlig sygdom, der kunne være kræft’ og ’Pakkeforløb for 

metastaser uden organspecifik kræfttype’ 

Baggrund 

Pakkeforløb for kræft blev udarbejdet i 2007-2008 og den seneste 

gennemgående revision af pakkeforløbene fandt sted i forbindelse med 

Kræftplan III i 2011. Som led i ”Patienternes Kræftplan – Kræftplan IV” fra 

2016 har Sundhedsstyrelsen fået til opgave at opdatere og revidere udvalgte 

kræftpakkeforløb. De overordnede rammer for revisionen1 er beskrevet i 

Udmøntningsaftalen for Kræftplan IV, som er indgået i samarbejde mellem 

Regeringen, Danske Regioner og KL. 

 

I denne revision planlægges sammenlægning af ’Diagnostisk pakkeforløb for 

patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være 

kræft’ (Diagnostisk pakkeforløb) med ’Pakkeforløb for metastaser uden 

organspecifik kræfttype’. Sammenlægningen forventes at resultere i et 

pakkeforløb, der i form ligner pakkeforløb for Diagnostisk pakkeforløb, og 

sammenlægningen vil skabe en fælles indgang til udredningsenhederne for 

patientgrupper, der lever op til kriterier i begge de aktuelle pakkeforløb.  

 

Formål 

Pakkeforløbets formål vil fortsat være at sikre et veltilrettelagt og fagligt 

velfunderet forløb af høj kvalitet uden ubegrundet ventetid, og herunder at sikre 

fokus på patientinddragelse under hele forløbet.  

 

Formålet med revisionen af pakkeforløb for kræft er overordnet: 

1. at sikre, at pakkeforløbene er opdateret i forhold til udviklingen i den 

sundhedsfaglige viden, samt rustet til i højere grad at tage højde for den 

konstante udvikling inden for området med inddragelse af viden og 

retningslinjer fra de relevante DMCG’er. 

2. at inddrage og tage højde for præ-habilitering, komorbiditet, brug af 

MDT-konferencer, beslutningsstøtteværktøjer mv., samt at give mere 

plads til relevant differentiering af forløb i relation til patientens 

individuelle sygdomsbillede.  

3. at understøtte fokus på undersøgelse af individuelle behov for 

forebyggelse, rehabilitering og palliation i hele patientforløbet.  

                                                           
1 De faglige rammer for pakkeforløbsrevisionen er beskrevet i Sundhedsstyrelsens faglige 
oplæg: Styrket indsats på kræftområdet – et fagligt oplæg til Kræftplan IV 

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kraeft/nationale-planer/~/media/E5865A11207E44AB9DAE345D7CC2CE8D.ashx
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kraeft/nationale-planer/~/media/1A4DD1D2BC2F45CA8816CC5ADA423AA4.ashx
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kraeft/nationale-planer/~/media/1A4DD1D2BC2F45CA8816CC5ADA423AA4.ashx


 

 Side 2 

4. at understøtte en bedre helhed i hele forløbet fra tidlig diagnostik til 

den efterfølgende opfølgning i hjemmet, i kraft af en klar rollefordeling 

i samarbejdet mellem egen læge, kommune og sygehus. 

 

Arbejdsgruppens opgaver 

Arbejdsgruppen skal rådgive Sundhedsstyrelsen ved revisionen af 

pakkeforløbet og bidrage til revisionen igennem f.eks. præsentationer på 

arbejdsgruppemøder, udarbejde bidrag til udkastet og kommentere på det 

samlede udkast.  

 

Sundhedsstyrelsen forventer, at man som deltager i arbejdsgruppen bærer 

ansvaret for løbende at orientere og forhøre sig, samt hente mandat til gruppens 

arbejde fra den aktør, man repræsenterer. Ved udpegning bør der derfor være 

opmærksomhed på, at den udpegede repræsentant kan varetage denne rolle. 

 

Arbejdsgruppens sammensætning og organisering 

Arbejdsgruppen består af: 

 1 repræsentant fra Dansk Radiologisk Selskab 

 1 repræsentant fra Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 

 1 repræsentant fra Dansk Patologiselskab 

 1 repræsentant fra Dansk Selskab for Klinisk Biokemi  

 1 repræsentant fra Danske Regioner  

 5 regionale repræsentanter udpeget af Danske Regioner (En 

repræsentant fra hver region med kendskab til arbejdet i en 

udredningsenhed i form af en ledelsesrepræsentant. (Bemærk behov for 

koordination med de faglige selskaber) 

 1 repræsentanter fra DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin) 

 1 repræsentant fra Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus 

 3 repræsentanter fra LVS (Organisation af lægevidenskabelige 

selskaber) 

- De skal sikre viden indenfor områderne: hæmatologi, 

reumatologi og endokrinologi. Bemærk behov for koordination 

med regionale repræsentanter og DMCG. 

 1 repræsentant fra DSKO (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi) 

 5 repræsentanter fra DMCG (Danske Multidisciplinære Cancer Grupper) 

- De skal sikre repræsentanter med kendskab til kræftsygdomme i 

gastrointestinalkanalen, lungekræft, hæmatologiske 

kræftsygdomme, neurologiske kræftsygdomme og 

gynækologiske kræftsygdomme. Gerne repræsentanter med 

særlig viden om tidlig opsporing af kræft. Bemærk behov for 

koordination med regionale repræsentanter og LVS. 

 1 repræsentant fra Kræftens Bekæmpelse  

 1 patient/pårørenderepræsentant udpeget af Kræftens Bekæmpelse 

 1 repræsentant fra Sundheds- og Ældreministeriet 

 
I alt 24 arbejdsgruppemedlemmer foruden formandspost og sekretariat fra 

Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen kan vælge at afholde bilaterale møder i 

processen og inddrage andre parter ved behov.  

 



 

 Side 3 

Sundhedsstyrelsen varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen for 

arbejdsgruppen.  

 

Tidsplan 

Det forventes, at arbejdsgruppen afholder tre møder i Sundhedsstyrelsen i løbet 

2019 og 2020.  

 

 1. møde: 27. september 2019 kl. 11:00 – 14:00 

 2. møde: 9. december 2019 kl. 11:00 – 14:00 

 3. møde: 26. februar 2020 kl. 11:00 – 14:00 

 

Det reviderede pakkeforløb forventes at foreligge i 2020. 

 


