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10% af patienterne

har tøvet med at søge
læge

<1% af

henvisningerne blev
afvist

23% blev først

behandlet eller henvist
på mistanke om en 
anden sygdom end 
kræft

Vidste du, at egen læge registrede at…

I 5% af forløbene

afventende lægen
yderligere udredning, på
baggrund af normale
undersøgelser

I 3% af forløbene

blev patienterne indkaldt
senere end 2 uger efter
henvisningsdato



Den diagnostiske proces
Patient-
interval

Almen 
praksis-
interval

Sekundær sektor-interval

Reference: Weller D, Vedsted P, Rubin G, et al. The Aarhus statement: improving design and reporting of studies on 
early cancer diagnosis.



Virkeligheden i det diagnostiske forløb

Almen 
praksis

Diagnostiske 
undersøgelser

Organspecifikt 
pakkeforløb

Diagnostisk 
pakkeforløb

Se an

Kræftdiagnose



Hvilke faktorer kan have betydning for 
hændelser i det diagnostiske forløb?



10% af patienterne har i følge egen læge tøvet
med at søge læge
Øget sandsynlighed: Lavere sandsynlighed:

Specifikke symptomer Indlagt akut 
(ref.: uspecifikke symptomer) (ref.: henvist i kræftpakke)

Modermærke
Hoved-hals Blod og bloddannende organer
(ref.: brystkræft) Urinproducerende organer

Bugspytkirtlen, galdeblæren 
eller galdeveje
Mandlig kønsorgan
(ref.: brystkræft)



23% blev først behandlet eller henvist på
mistanke om en anden sygdom end kræft

0-20 årige
(ref.: 41-60 årige)

Uspecifikke symptomer
(ref.: specifikke symptomer)

Urinproducerende organer
Bugspytkirtlen, galdeblæren eller galdeveje
Lunge
Kolorektal
(ref.: brystkræft)



Hvordan kan vi bruge denne viden?

• Den diagnostiske proces er ofte kompleks

• Behov for at blive klogere på alle delelementer i udredningsforløbet

• Vigtigheden i at videreformidle tanker og overvejelser
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