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Hjerteforeningen: Regeringen har glemt 
hjertekarpatienterne 
 
 
Baggrund: 
 
Tabel 1: Forventet antal patienter* i pakkeforløb og antal registrerede forløb på landsplan. 
Data for hele landet 2. kvartal 2014. 
 

 
Sygdom 

Forventet antal, der 
påbegynder 

pakkeforløbet  
(pr. kvartal) 

Opgørelse 
Antal registrerede 

forløb  
i opgørelsen 

Stabil angina 
pectoris 

ca. 7500 patienter 
Aktivitetsopgørelse –  
Antal forløb i alt med 
afsluttet udredning 

2988 

Ustabil angina 
pectoris og NSTEMI 

ca. 1250 patienter 
Aktivitetsopgørelse – 
Antal forløb i alt med 
afsluttet udredning 

1395 

 
Hjerteklapsygdom 

ca. 3250 patienter 
Aktivitetsopgørelse – 
Antal forløb i alt med 
afsluttet udredning 

161 

 
Hjertesvigt 
 

 ca. 1750 patienter 
Monitoreringen har ikke 

en aktivitetsopgørelse for 
hjertesvigt 

- 

 
Hjerteklapsygdom 
og hjertesvigt samlet 
 

ca. 5000 patienter 
Gennemført 

henvisningsperiode 
1255 

* Det forventede antal patienter, der vil påbegynde et pakkeforløb, fremgår af 
beskrivelserne af de enkelte pakkeforløb og er et skøn ud fra eksisterende data.      
 
Kilder: 

 Pakkeforløb for stabil angina pectoris (hjertekramper), Sundhedsstyrelsen 2013 

 Pakkeforløb for ustabil angina pectoris (UAP) og akut myokardieinfarkt uden st-
elevantion (NSTEMI), Sundhedsstyrelsen 2013 

 Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt, Sundhedsstyrelsen 2013 

 Hjertemonitorering, eSundhed.dk, Tilgået 10. september 2014 
 
Opgørelsen viser, at der i 2. kvartal af 2014 er registreret 2.988 afsluttede 
udredningsforløb for stabil angina pectoris. Det er langt under halvdelen af det forventede 
antal, der skulle være påbegyndt pakkeforløbet. 1.395 udredningsforløb for ustabil angina 
pectoris er blevet registreret i samme periode, og det antal er lidt over det antal patienter, 
der forventeligt ville påbegynde pakkeforløbet.  
 
Data viser desuden, at der i 2. kvartal 2014 kun er registreret 161 udredningsforløb for 
hjerteklapsygdom. Ser man på henvisningsperioden for både hjerteklapsygdom og 
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hjertesvigt er antallet af registrerede forløb 1.255, og de udgør en fjerdedel af det antal 
patienter, der forventeligt vil påbegynde disse to pakkeforløb til sammen.      
 
Tabel 2: Udvikling i antal registrerede forløb (aktivitetsopgørelse* og henvisningsforløb). 4. 
kvartal 2013, 1. og 2. kvartal 2014. Stationære data fra første opgørelse af de enkelte 
kvartaler^. 
 

Sygdom Opgørelse 
4. kvartal 

2013 
1. kvartal 

2014 
2. kvartal 

2014 

Stabil angina 
pectoris 

Aktivitetsindikator 3171 3246 2988 

Ustabil angina 
pectoris og NSTEMI 

Aktivitetsindikator 1586 1274 1395 

Hjertesvigt og 
hjerteklapsygdom 

Gennemført 
henvisningsperiode  

1206 1209 1255 

 
* Aktivitetsopgørelsen er antal forløb i alt med afsluttet udredning   
^ Der kommer med tiden flere registreringer fra de enkelte kvartal pga. efterregistrering. 
For at kunne sammenligne de tre kvartaler benyttes derfor data uden efterregistreringer, 
kaldet stationære data.    
 
Kilde: 

 Hjertemonitorering, eSundhed.dk, Tilgået 10. september 2014. 
 
Tabel 2 viser, at antallet af registrerede udredningsforløb for stabil angina pectoris har 
været på stort set samme niveau i de tre seneste kvartaler. Antallet af registrerede forløb 
for patienter med ustabil angina pectoris var lidt højere i 4. kvartal 2013 end i 1. kvartal og 
2. kvartal 2014.  
 
Antallet af henvisningsforløb for patienter med hjertesvigt eller hjerteklapsygdom ligger på 
omtrent samme niveau hen over de tre kvartaler  
 

 
 
For yderligere oplysninger kontakt Hjerteforeningen: 
 
Konstitueret kommunikationschef Caroline Broge, mobil 23 39 36 48, e-mail 
cbroge@hjerteforeningen.dk 


