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Politisk fokus gavner patienter med lungekræft 
 
Et års målrettet indsats for at forbedre undersøgelse og 
behandling for lungekræft har givet resultater. Det kunne 
regionsrådet konstatere under et temamøde mandag 
eftermiddag. 
 
For knap et år siden konstaterede politikerne i regionsrådet, at 
Region Midtjyllands resultater for undersøgelse og behandling af 
lungekræft simpelthen ikke var gode nok. 
 
- Patienterne ventede for lang tid, før man fandt ud af, hvad de 
fejlede. Og der gik alt for lang tid, før de kom i behandling. Derfor 
pålagde vi organisationen at stramme op, husker formand for 
regionens hospitalsudvalg, Carl Johan Rasmussen (S). 
 
Den målrettede indsats førte til, at regionen nu ligger på eller over 
landsgennemsnittet, når det gælder ”kongeindikatoren”, som er den 
tid det tager fra patienten begynder på undersøgelserne til hun eller 
han er i behandling. 
 
De gode resultater blev præsenteret på et temamøde for regionsrådet 
mandag eftermiddag (24. oktober 2011). Her hørte regionsrådet også 
om den indsats der har skullet til for at komme så langt. 
 
Videokonferencer 
- Vi kan jo ikke bare knipse med fingrene og så sker tingene. Først og 
fremmest har vi gode kvalitetsmål for lungekræft. Uden dem havde vi 
slet ikke opdaget, at vi havde et problem. Dernæst har flere vaner og 
procedurer for samarbejdet på tværs af hospitalerne skullet ændres. 
Her har vi taget ny teknologi i brug for at nå vores mål, fortæller 
næstformand i hospitalsudvalget, Jette Skive (DF). 
 
Et af problemerne med lungekræftudredningen og behandlingen var, 
at der gik for lang tid, når patienterne skulle overføres fra et af 
regionshospitalerne til den højt specialiserede behandling på Aarhus 
Universitetshospital.  
 
Derfor er der nu indført videokonferencer mellem hospitalerne. På 
den måde kan resultaterne fra udredningen lokalt, hurtigt blive 
drøftet med lægerne på behandlingsafdelingen i Aarhus, så man i 
fællesskab kan blive enige om, hvad der er bedst for den enkelte 
patient. 
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Side 2

- De ændrede procedurer betyder, at patienten får en oplevelse af et 
mere sammenhængende sundhedsvæsen, samtidig med at forløbet 
går hurtigere, siger Carl Johan Rasmussen. 
 
Både han og Jette Skive understreger, at regionsrådet fortsat vil have 
fokus på kvaliteten af lungekræft-forløbene.  
 
- Vi mangler stadig at opfylde nogle af kvalitetsmålene. Men jeg er 
glad for, vi er nået et godt stykke frem. Nu skal organisationen bare 
holde tempoet, så patienterne kan få en behandling, vi kan være 
bekendt, siger Jette Skive. 
 
Fakta 
Udvalgte tal fra Det Nationale Indikatorprojekts (NIP) rapport fra 
august 2011: 
 

Overlevelse, opererede patienter 30 dage efter operation (Indikator 2a) 

Tærskel: Mindst 97 % af opererede patienter bør være i live 30 dage efter 
operationen 

Procentdelen af patienter, 
der er i live efter 30 dage 

 

Tærskel-
værdi 
nået? 

Antal 
patienter 

i alt 

Antal 
patienter, 
der er i 

live efter 
30 dage 

1. halvår 
2011 

2010 

Patienter opereret i 
Region Midtjylland 

Ja 63 62 98% 99% 

Landsresultat Ja 194 189 97% 98% 

 
 

Samlet varighed fra påbegyndelse af udredning til operation  
(Indikator 3a) 

Tærskel: Mindst 85 % af patienter med lungekræft bør være opereret senest 6 
uger efter, at udredningen er påbegyndt. 

Procentdel patienter, der 
udredes og opereres indenfor 

6 uger 
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1. halvår 

2011 
2010 

Patienter udredt i 
Region Midtjylland Nej 56 42 75% 55% 

Landsresultat Nej 148 94 64% 57% 

 
 

Samlet varighed fra påbegyndelse af udredning til påbegyndelse 
strålebehandling og/eller kemoterapi (indikator 3b) 



 

Side 3

Tærskel: Mindst 85 % af patienter, som modtager strålebehandling og/eller 
kemoterapi bør være i behandling inden for 6 uger efter, at udredningen er 
påbegyndt 

Procentdelen af 
patienter, der er udredt 
og i behandling indenfor 

6 uger  

 

Tærskel-
værdi 
nået? 

Antal 
patienter 

i alt 

Antal 
patienter, 

der er 
udredt og i 
behandling 
indenfor 6 

uger 
1. halvår 

2011 
2010 

Patienter udredt i 
Region Midtjylland 

Nej 72 51 71% 62% 

Landsresultat Nej 462 341 74% 72% 

 
 

• Læs mere om Det Nationale Indikatorprojekt på www.nip.dk 
 

 
 
 
 
Flere oplysninger 
• Formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Carl Johan 

Rasmussen (S): 8691 4657 / 2068 1836 / 
carljohan.rasmussen@rr.rm.dk 
 

• Næstformand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Jette 
Skive (DF): 8678 6230 / 2165 9958 / jette.skive@rr.rm.dk 
 

• Afdelingschef, Kvaltet og sundhedsdata, Hans Peder Graversen: 
7841 2300 / 2427 6117 / hanspeder.graversen@stab.rm.dk 

 
Pressevagten i Region Midtjylland – hverdage kl. 8 - 17: 7841 0666 
 
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på 
www.rm.dk/politik/politikerne 
 
 
 


