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Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har efter Regionsrådets
beslutning på møde den 16. april 2008 udarbejdet en redegørelse for,
hvordan hospitalet vil sikre implementeringen af pakkeforløbene på
kræftområdet.
Regionsrådet anmodede om denne redegørelse, da en status forelagt
Regionsrådet om den hurtige kræftbehandling viste, at der på AUHÅrhus Sygehus var vanskeligheder med at sikre implementeringen.
Hospitalet har den 23. april 2008 fremsendt en ret omfattende
redegørelse om status på de fire kræftområder: Hoved-hals, lunge,
tarm og bryst. Administrationen har i det følgende samlet de
væsentligste informationer i redegørelsen.
Hoved-halskræft
Start på udredning – norm 2 hverdage
Udredningen på begyndes for alle patienter inden for to hverdage.
Varighed af udredning – norm 7 hverdage
For alle ukomplicerede forløb svarende til 90 % gennemføres
udredningen inden for 7 hverdage.
Komplicerede forløb f.eks. med ukendt primær tumor eller to
kræftdiagnoser udgør 10 %, og for denne gruppe er udredningstiden
længere end 7 hverdage.
Det forventes, at Regionshospitalet Viborg fra den 1. september kan
færdigudrede patienter, der i dag sendes til Århus til scanning og
samtale med henblik på at aflaste AUH-Århus Sygehus.
Behandling – norm 7 hverdage
Medens udredningen af hoved-halskræft dels foregår ved
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speciallæger og dels ved øre-næse-hals-afdelingerne på ÅUH-Århus Sygehus og på
regionshospitalerne i Randers, Viborg og Holstebro, er al behandling af hoved-halskræft samlet
på AUH-Århus Sygehus.
AUH-Århus Sygehus har i efteråret 2007 og vinteren 2008 udvidet den kirurgiske kapacitet, så
der nu opereres på 5-6 lejer om ugen. Operationerne varer fra et par timer op til 14 timer for
de mest komplicerede.
Denne kapacitet er imidlertid ikke fuldt tilstrækkelig, da det ikke er muligt at operere alle inden
for normen på 7 hverdage. Pr. den 1. april var den gennemsnitlige ventetid fra patientens
samtykke til behandling til operation på ca. 7 hverdage. Hospitalet vil derfor så snart der kan
skaffes narkosesygeplejersker udvide med endnu et operationsleje. Hospitalet forventer, at det
kan ske den 1. september 2008.
Efterbehandling
Strålebehandling tilbydes med få undtagelser inden for normen på to hverdage.
Det er ikke muligt for AUH-Århus Sygehus at tilbyde medicinsk efterbehandling af hovedhalskræftpatienter inden for ventetidsgarantien på to uger – ventetiden udgør i april måned ca.
tre uger.
Lungekræft
Start på udredning – norm 2 hverdage
Udredningen påbegyndes for alle patienter inden for to hverdage.
Varighed af udredning – norm 20 hverdage for 85 % af de henviste
Normen overholdes, idet 85 % af alle patienter udredes inden for 20 hverdage.
Siden redegørelsen til Regionsrådets møde i april måned er udredningskapaciteten på AUHÅrhus Sygehus udvidet, hvorfor det nu er muligt at overholde normen.
Det indgår i pakkeforløbet for lunge, at der i højere grad end hidtil skal anvendes PET/CT i
udredningen. Der mangler kapacitet på dette område, hvorfor kun få patienter gennemgår
PET/CT-scanning. Der forventes indgået aftale med Vejle Sygehus om anvendelse af ledig
PET/CT-kapacitet, som forventes at kunne realiseres på denne side af sommerferien.
Behandling – norm 10 hverdage for 85 % af patienterne
Normen overholdes - operation for lungekræft udføres af Århus Universitetshospital Skejby.
Efterbehandling
Normen for strålebehandling overholdes, idet 85 % af patienterne tilbydes strålebehandling
inden for 10 hverdage.
Det er ikke muligt for AUH-Århus Sygehus at tilbyde medicinsk efterbehandling inden for
normen om, at 85 % af patienterne skal tilbydes behandling inden for 10 dage. Ventetiden for
medicinsk efterbehandling udgør i april måned ca. tre uger.
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Tarmkræft
Start på udredning – norm to + tre hverdage (udrensning)
Som det også fremgik af redegørelsen til Regionsrådets møde den 16. april 2008 har AUHÅrhus Sygehus betydelige vanskeligheder med at indføre pakkeforløbene på
tarmkræftområdet. Det gælder udredning, behandling og til dels efterbehandling.
Hospitalet kan således ikke tilbyde henviste patienter at påbegynde udredning inden for to
hverdage. På grund af den lange ventetid ser hospitalet sig nødsaget til at prioritere blandt de
henviste ud fra en lægefaglig vurdering af nødvendigheden af hurtig udredning. Hermed kan
de patienter med vurderet størst behov indkaldes til udredning inden for 5 hverdage. For de
øvrige er der tale om ventetid på 3-4 måneder.
AUH-Århus Sygehus har en ventelistepukkel, der i april måned er opgjort til 400 patienter,
som skal afvikles før hospitalet kan leve op til normerne i tarmkræftpakken.
Det fremgår endvidere af redegørelsen, at der – i overensstemmelse med Regionsrådets
beslutning den 16. april 2008 – er behov for permanent at omvisitere basispatienter med
bopæl uden for Århus Kommune til regionshospitalerne.
Såfremt det via andre hospitaler lykkes at få fjernet ventelistepukkelen og at få ændret
visitationen er det vurderingen på AUH-Århus Sygehus, at hospitalet fra den 1. september
2008 vil være i stand til at leve op til tarmkræftpakkens tidsnormer. Ca. 25 % af de henviste
bor ikke i Århus Kommune.
Varighed af udredning – norm 7 dage
Når patienten først er indkaldt til undersøgelse for tarmkræft følges normen om, at
udredningen er afsluttet inden for 7 hverdage.
Behandling – norm 7 dage
Det kniber for AUH-Århus Sygehus at overholde denne norm. I april måned er der 7-10 dages
ventetid fra afsluttet forundersøgelse til første ledige tid til operation. Ifølge redegørelsen
skyldes dette primært bemandingsproblemer på sengeafsnittene.
Efterbehandling
Strålebehandling tilbydes inden for reglerne om maksimal ventetid på 4 uger.
Ventetiden til medicinsk behandling udgør i april måned ca. 3 uger.
Brystkræft
Start på udredning – norm inden for to hverdage
Som det ligeledes fremgik af redegørelsen til Regionsrådets møde den 16. april 2008 har AUHÅrhus Sygehus betydelige vanskeligheder med at indføre pakkeforløbene på
brystkræftområdet.
Hospitalet kan således ikke tilbyde henviste patienter at påbegynde udredning inden for to
hverdage, jævnfør at der er en ventelistepukkel på ca. 140 patienter i visitationsgruppe I, som
er henvist med mistanke om brystkræft. Hertil kommer 330 ventende patienter fra
visitationsgruppe II (begrundet mistanke om godartet sygdom), som har fået tider til klinisk
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mammografi frem til andet halvår 2008. Det indgår i hospitalets aktuelle overvejelser, om det
via en screeningsundersøgelse hurtigere vil være muligt at udskille de henviste i gruppe II,
hvor der kan rejses mistanke om kræft.
AUH-Århus Sygehus arbejder på en plan, hvor 50 patienter fra gruppe I omvisiteres til privat
klinik. Samtidig arbejdes der på at indgå aftale om frivilligt ekstraarbejde med radiologerne og
på en styrket rekrutteringsindsats. Endelig er der frigjort endnu et mammografiapparat efter
afslutning af uddannelse i forbindelse med mammografiscreeningsprojektet. Med disse tiltag er
det hospitalets forventning, at ventelistepukkelen kan være afviklet midt i juni måned 2008.
Hospitalet anbefaler – jævnfør Regionsrådets beslutning af den 16. april 2008 – at
mulighederne for at ændre visitationen af henviste med bopæl uden for Århus Kommune
undersøges. Henviste til AUH-Århus Sygehus med bopæl uden for kommunen er opgjort til at
udgøre ca. 30 %.
Varighed af udredning – norm 7 hverdage
Patienter i udredningsforløb bliver udredt inden for tidsnormen på 7 hverdage.
Behandling – norm 7 hverdage
I april måned overholdes denne tidsnorm, og der arbejdes på at udvide operationskapaciteten,
men samtidig må der forventes flere henvisninger til operation som følge af
brystkræftscreeningen. Hospitalet forventer derfor, at det i perioder vil blive vanskeligt at
overholde brystpakkens tidskrav. Hospitalet anbefaler således – jævnfør Regionsrådets
beslutning af den 16. april 2008 – at ændre visitationen af henviste med bopæl uden for Århus
Kommune.
Efterbehandling
Brystpakkens norm om strålebehandling (11 dage) overholdes ikke. I april måned er
ventetiden for brystkræftpatienter opgjort til 11 uger. I overensstemmelse med de nationale
beslutninger på området tilbydes patienterne strålebehandling i Tyskland eller på
Rigshospitalet inden for reglerne om maksimal ventetid på 4 uger.
Brystpakkens norm om medicinsk efterbehandling (6 hverdage) overholdes ikke. Ventetiden
udgør i april måned ca. 3 uger. Hospitalet arbejder på – bl.a. via evt. omvisitering til medicinsk
behandling på Regionshospitalerne i Herning og Viborg og ved at indgå aftaler om frivilligt
ekstraarbejde at holde ventetiden på dette niveau på trods af den forventede patienttilgang,
der må forventes som følge af brystkræftscreeningen.
Tværgående funktioner
AUH-Århus Sygehus gør opmærksom på, at den fortsatte udrulning af de akutte kræftforløb
stiller de tværgående funktioner som de diagnostiske og onkologiske over for meget store
udfordringer med behov for at udvide den fysiske og personalemæssige kapacitet.
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