
Baggrund om monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet  

- kvartal 3 og 4 2013 

 

Den nye monitorering af hjertepakkerne har været obligatorisk sigen 1. juli 2013, og det er 

de første to kvartaler af monitoreringen der offentliggøres i morgen.  

 

Hjerteforeningen har valgt at fremhæve udredning af stabil angina pectoris, 

hjerteklapsygdom og hjertesvigt på landsplan af følgende grunde:  

- der er et tilstrækkeligt antal registrerede patienter, til at vi mener tallene er 

nogenlunde troværdige (1200-1500)  

- antallet af registrerede forløb i monitoreringen af behandling af sygdommene 

er meget lav (under 310) 

- overholdensen af forløbstider for disse tre sygdomsgrupper er mere 

mangelfuld end for ustabil angina pectoris 

- tallene er for usikre til at vi vil fremhæve de enkelte regioner   

 

 

 

 

Datagrundlag  - tal for hele landet 

 

Data om stabil angina pectoris (hjertekramper) 

Valgt opgørelse: Udredningsperiode, diagnose bekræftet 

 

Opgørelsen 'Udredningsperiode, diagnose bekræftet' er perioden fra patienten møder til 

udredning første gang på sygehuset for begrundet mistanke om hjertesygdom eller given 

hjertesygdom, til der tages en klinisk beslutning om, hvilken behandling patienten skal 

tilbydes. 

 

Monitorering af ”Udredningsperiode, diagnose bekræftet”: (fra første fremmøde i udredning 

til beslutning om behandlingstilbud) 

Periode i 
2013 

Antal 
forløb 

Andel 
forløb 
udført 
inden for 
forløbstid 

Fastsat 
forløbstid 
i dage 

Antal dage, 
de 25 % 
hurtigste 
forløb 
udføres inden 
for  

Median i 
dage (de 
50 % 
hurtigste 
forløb) 

Antal dage, 
de 75 % 
hurtigste 
forløb 
udføres 
inden for 

3. kvartal 1.248 58 12 0 8 24 

4. kvartal 1.509    65 12 0 5 20 

 

 

 



 

Data for hjerteklapsygdom og hjertesvigt 

Valgt opgørelse: Henvisningsperiode for hjerteklapsygdom og hjertesvigt 

 

Opgørelsen 'Henvisningsperiode for hjerteklapsygdom og hjertesvigt' er perioden fra 

henvisning til pakkeforløbet modtages i sygehusafdelingen (eller når det klinisk vurderes, 

at patienten skal starte i pakkeforløb), til beslutning vedrørende udredning for begrundet 

mistanke om hjertesygdom eller given hjertesygdom. 

 

Monitorering af ”Henvisningsperiode for hjerteklapsygdom og hjertesvigt” (fra henvisning til 

pakkeforløb til første fremmøde og beslutning om udredning) 

Periode i 
2013 

Antal 
forløb 

Andel 
forløb 
udført 
inden for 
forløbstid 

Fastsat 
forløbstid 
i dage 

Antal dage, 
de 25 % 
hurtigste 
forløb 
udføres inden 
for  

Median i 
dage (de 
50 % 
hurtigste 
forløb ud 
føres inden 
for) 

Antal dage, 
de 75 % 
hurtigste 
forløb 
udføres 
inden for 

3. kvartal 1.288    50 9 6 9 18 

4. kvartal 1.206    48 9 6 10 16 

 

 


