
Sagsfremstilling: ”Pakkeforløb” i de 
nordiske lande ved Jes Søgaard og Ina W Tapager

Til fremme og koordinering af nordisk forskning om kræftpakker i 
de nordiske lande søger vi NCU om, 
• At forskning om ”kræftpakker” - forstået som standardiserede 

pakkeforløb for kræftdiagnostik, udredning og behandling -
vedr. dækningsgrad og funktionalitet, tidlig diagnosticering, 
lighed i behandling, patientoplevet kvalitet, effekt på prognose 
samt organisering og kvalitetsforbedring bliver anerkendt som 
NCU strategisk projekt

• 500.000 DKK over 2 år til forskningsinitiering via et 
netværkssamarbejde

Punkt 7



Baggrund og formål med forskningsnetværket

• Kræftpakkeforløb er indført i flere nordiske lande for at sikre ensartet høj 
kvalitet og sammenhæng i udredning og behandling uden unødig ventetid 
og til gavn for patienternes prognose og livskvalitet

• Et nordisk samarbejde om forskning i kræftpakkeforløb kan stimulere til 
mere forskning og viden om, hvordan pakkeforløbene udfolder sig 
regionalt, nationalt og i de nordiske lande, hvilke tilsigtede – og måske 
utilsigtede – virkninger, pakkeforløbene har samt muligheder for 
organisatoriske forbedringer. 

• Nordisk samarbejde, komparative studier og erfaringsopsamling på tværs 
af landegrænser giver vigtig basis for gensidig inspiration og deling af ideer 
og læring, der kan bruges til at fremme arbejdet med at sikre bedste 
praksis i forløbet fra mistanke om kræft til behandling. 
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Forskningsspørgsmål under drøftelse
• Inklusion og gennemførsel: 

– Hvor mange indgår, hvor mange har 
kræft, hvor mange diagnosticeres ad 
anden rute? 

– Forløbstidsfordelinger for forskellige 
kræftformer?

– Variation indenfor og mellem 
landene?

• Tidlige symptomer på kræft
– Diagnostiske strategier

• Lighed i behandling: 
– Mere lige behandling? Eller
– Forskydninger på tværs af 

patienttyper (crowding-out 
effekter)?

• Patientoplevet kvalitet: 
– Undersøge og sammenligne 

patienterfaringer og evalueringer.
– Samordne/koordinere planlagte 

patientsurveys (PREMs)

– Patienternes perspektiv på 
pakkeforløb/standardiserede vs. 
individualiserede vårdforløb. 

– Supplere med kvalitative studier
• Effekt på prognose: 

– Inklusion i pakkeforløb og forløbstid
– Observeret stadie ved diagnose
– Overlevelse (kausalitet og selektion).

• Optimering af kræftpakkeforløb
– Patientinvolvering
– Sundhedsøkonomi (equity, costs og 

cost-effectiveness)
– Logistics og flow efficiency.

• Politologisk-antropologiske 
komparative undersøgelser
– Politiske motiver og processer
– Rammebetingelser for og organisering 

af implementeringsproses



Koordineringsgruppe på vegne af 65 
forskere, klinikere og udreddere
• Helena Brandsström, PhD, Samordnare nationella vårdprogram & 

standardiserade vårdförlopp Regionala cancercentrum i samverkan, 
Sveriges Kommuner och Landsting

• Henry Jensen, Ph.d., cand. scient. san., Post doc, Kræftens 
Bekæmpelses Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis 
(CaP), Aarhus Universitet

• Line Melby, PhD, seniorforsker SINTEF, førsteamanuensis NTNU

• Jes Søgaard, Cheføkonom, Kræftens Bekæmpelse, professor 
Syddansk Universitet & Ina Tapager, cand.polit., specialkonsulent, 
Kræftens Bekæmpelse, Danmark

• Kjell Magne Tveit, MD, PhD, Professor Universitetet i Oslo og 
Strategidirektør Helsedirektoratet, Norge



Tentativt budget for to år

• DKK 280.000 til opstartsstøtte til 
forskningsprojekter, dvs. forstudier,
protokoludarbejdelse og ansøgninger

• DKK 85.000 til hjemmeside til at stimulere 
vidensdeling og netværksdannelse

• DKK 135.000 til forskningsmøder 



Statusrapportering og evaluering

• Vores egne succeskriterier:
– Opstart af kræftpakkeforskning i de nordiske lande 

og herunder i særlig grad 
• Komparative projekter eller multi-lande projekter 
• Gensidig orientering og læring samt erfaringsspredning 

mellem landene 
– En fungerende og informativ hjemmeside for 

netværket
– Et samlet fællesnordisk forskningsmøde med bred 

tilslutning og egne projekter at rapportere
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