NOTAT

Danske Regioners syvpunktsplan på kræftområdet
Danske Regioner støtter, at der udarbejdes en handlingsplan for kræftområdet, der bl.a. skal sikre at alle patienter med livstruendes sygdom behandles
uden ventetid.
Det er vigtigt at understrege, at der allerede gøres en stor indsats for at sikre
og udvikle kvaliteten i kræftbehandlingen og at sundhedsvæsenets personale yder en enorm indsats.
Det er også vigtigt at påpege, at en stærk prioritering af, at udredning og
behandling af kræftpatienter og andre patienter med livstruende sygdomme
skal ske uden ventetid, har store konsekvenser for det samlede sundhedsvæsen, hvor patienter med ikke-livstruende sygdomme kan komme til at opleve længere ventetider og at flere behandles i det private sygehusvæsen.
Regionerne er enige om følgende:
1. Regionerne vil inden for 6 uger sikre akut udredning og behandling
for tre kræftsygdomme: hoved-halskræft og lungekræft, der er meget aggressive kræftformer og efter yderligere 6 uger for tarmkræft,
der rammer mange og hvor der er stor fokus på tidlig opsporing.
Det betyder konkret, at når der er en begrundet mistanke om kræft,
skal diagnostik påbegyndes inden for maksimalt 48 timer og det videre forløb for diagnostik og behandling foregå, så der kun optræder ventetid, der er strengt fagligt begrundet. Der skal naturligvis
fortsat tages hensyn til patientens ønsker.
2. Regionerne vil i forbindelse med indførelse af landsdækkende
mammografiscreening etablere akutte forløb for udredning og behandling af brystkræft.
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3. Regionerne vil for hvert kræftforløb, startende med hovedhalskræft og lungekræft, udpege en forløbskoordinator, der over for
ledelsen har ansvar for at overvåge og dokumentere patientforløbene og informere om eventuelle flaskehalse og slip.
4. For at understøtte det politiske ansvar i dette arbejde vil regionerne
hver anden måned offentliggøre status på baggrund af relevante
nøgledata mv.
5. Regionerne vil hernæst indenfor de kommende uger afdække, hvad
der skal til for at alle patienter med livstruende sygdomme kan sikres behandling uden andet end fagligt begrundet ventetid, herunder
•
•
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personalebehov og muligheder for udvidelse af personalekapaciteten ved f.eks. overarbejde, rekruttering og opgaveglidning,
apparaturbehov og –anvendelse, herunder særlig scannerkapacitet og udnyttelsesgrad,
organisatoriske og logistiske forudsætninger, bl.a. ved forløb
der går på tværs af hospitaler og regioner,
muligheden for inddragelse af private og udenlandske klinikker
og hospitaler i løsningen af opgaven,
identificere barrierer for en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse i nuværende regler og vejledninger, samt
økonomi.

Der vil således medio september foreligge et fælles oplæg til, hvordan regionerne forventer at kunne løfte opgaven. Det er vigtigt at
oplægget tager hensyn til det samlede sundhedsvæsens funktion og
at de enkelte regioner har forskellige udgangspunkter for at løse
opgaven.
6. Danske Regioner vil ultimo september, når dette arbejde foreligger,
invitere regeringen til en drøftelse af, hvorledes der kan skabes national konsensus og økonomi til en fælles handlingsplan for kræftområdet. Der er behov for en handlingsplan, der fastlægger fælles
mål for kræftbehandlingen med konkrete angivelser af indsatsområder samt hvordan og hvornår resultatet heraf forventes målt.
7. Danske Regioner vil allerede i næste uge invitere Lægeforeningen,
Dansk Sygeplejeråd og FOA til et møde for at drøfte, hvorledes må-

lene bedst realiseres uden arbejdsmiljøet for de ansatte forringes
mærkbart. Der ligger heri en anerkendelse af den store indsats, der
allerede i dag ydes af mange ansatte på hospitalerne.

Med akut kræftbehandling forstås udredning og behandling uden unødig
ventetid. Ved mistanke om kræft skal patienten udredes hurtigst muligt og i
tilfælde af kræft behandles hurtigst muligt. Nogen kræftsygdomme er lette
at diagnosticere, mens andre kræver flere og mere komplekse undersøgelser. Forløbene vil derfor have forskellig længde, men fælles er, at det alene
er den fagligt begrundede ventetid, der accepteres. Patienterne skal være
velinformerede om behandlingen og forløbet.
Der er flere måder, at sikre hurtige forløb på. En er ved at etablere udredning og behandling i forløbspakker. En anden er, at have åbne ambulatorier,
hvor den praktiserende læge kan henvise direkte til undersøgelse ved mistanke om kræft. En tredje er, at tilknytte en forløbskoordinator til de enkelte
forløb, som hele tiden sikre fremdrift.
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