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Resume 

Titel: Kontakt til patienter med kræft i almen praksis og patienternes brug af lægevagt efter 

diagnose: Et registerstudie 

Baggrund: Kræft rammer årligt cirka 35.000 mennesker i Danmark, og for omkring 85% af alle 

patienter påbegyndes udredningen af sygdommen i almen praksis. Almen praksis’ rolle under det 

højt specialiserede behandlingsforløb kan synes uklar, og patienterne kan miste kontakten til praksis 

under behandlingen. Kontinuitet er en af kerneværdierne i almen praksis, og den defineres som en 

sammenhæng i behandling over tid. Studier har vist, at en høj kontinuitet i almen praksis hænger 

sammen med patienttilfredsheden, og blandt terminale kræftpatienter kan en høj kontinuitet i 

almen praksis reducere antallet af skadestuebesøg. Det er uafklaret om kontinuitet i almen praksis 

hænger sammen med brugen af lægevagt blandt nydiagnosticerede kræftpatienter. 

Formål: At beskrive hvor ofte almen praksis har kontakt til patienter med kræft indtil to år efter 

diagnosen. Desuden at undersøge sammenhængen mellem hvor ofte almen praksis har kontakt til 

patienter med kræft i dagtiden og patienternes brug af lægevagt.  

Metode: Historisk kohortestudie baseret på data fra nationale registre. Fra 1. januar 2007 til 31. 

december 2009 blev der identificeret 3.338 aktive praksisenheder og 82.477 patienter med en 

incident kræftdiagnose. Patienterne blev, hvis det var muligt, fulgt i almen praksis indtil to år efter 

diagnosen. Patienttiden blev beregnet som antallet af kræftpatientår i praksis, og data blev 

analyseret på praksisniveau. Kontakten til nydiagnosticerede kræftpatienter blev beskrevet ved 

antallet af kontakter pr. kræftpatientår i almen praksis og som andelen af patienter med kontakt til 

praksis efter diagnosen. Kontinuiteten i almen praksis blev defineret ved det samlede antal kontakter 

og antallet af face-to-face-kontakter pr. kræftpatientår. På baggrund af denne rate blev praksis 

rangordnet og inddelt i kvartiler, som dannede baggrund for eksponeringsstatus. Sammenhængen 

mellem kontinuitet i almen praksis og kontakter til lægevagten blev analyseret ved lineær regression. 

Data blev beskrevet og analyseret stratificeret for køn. 

Resultater: I de første to år efter diagnosen havde halvdelen af alle almen praksis årligt mere end 15 

kontakter pr. nydiagnosticeret kræftpatient. Der var ikke forskel på andelen af kvinder og mænd med 

kontakt til almen praksis, og cirka 90 % af alle patienter havde mindst én kontakt til almen praksis i 

første, andet, tredje og fjerde halvår efter diagnosen. I første halvår efter diagnosen havde en 

tredjedel af patienterne mindst ti kontakter til almen praksis, i fjerde halvår var denne andel faldet til 

cirka en femtedel. Lav kontinuitet i almen praksis, defineret på baggrund af det samlede antal 

kontakter til almen praksis, var associeret med en relativt lavere median for antallet af kontakter til 

lægevagten pr. kræftpatientår. I de tre follow-up-perioder var medianen for antallet af kontakter til 

lægevagten fra cirka 10-20 % lavere for patienter i praksis med lavest kontinuitet sammenlignet med 

patienter i praksis med højest kontinuitet. Der var ingen sammenhæng mellem face-to-face-

kontinuiteten og antallet af kontakter til lægevagt blandt nydiagnosticerede kræftpatienter. 

Konklusion: Den praktiserende læge har kontakt til stort set alle nydiagnosticerede patienter med 

kræft, og der ser således ud til at være en høj grad af kontinuitet i almen praksis efter diagnosen. 

Kontinuiteten i almen praksis kunne ikke forebygge patienternes brug af lægevagt, og patienter i 

praksis med lav kontinuitet havde færre kontakter til lægevagten sammenlignet med patienter i 

praksis med høj kontinuitet. Der var ingen sammenhæng mellem face-to-face-kontinuitet og kontakt 

til lægevagt, og typen af kontinuitet i praksis ser således ud til at være af betydning 
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Abstract 
Title: The contact to cancer patients in general practice and patients’ use of out-of-hours service 

after initial diagnosis: A register study 

Background: Each year approximately 35,000 people are diagnosed with cancer in Denmark, and for 

about 85 % of these patients the diagnostic process begins in the general practice (GP). The role of 

the GP is poorly defined during the subsequent specialized treatment, and the GPs and patients tend 

to lose contact after diagnosis. Continuity of care is considered a cornerstone of the GP and it is 

defined as a consistency in treatment over time. Studies have shown an association between 

continuity of care, and patient satisfaction and also that greater continuity in terminal care is 

associated with reductions in emergency department visits. It is, however, unclear whether 

continuity of care in the GP is associated with the use of out-of-hours service among patients after 

diagnosis. 

Objective: To describe the frequency of the contact to cancer patients in the GP until two years after 

initial diagnosis. As well as, to examine the association between the number of contacts to the GP 

amongst cancer patients and their use of out-of-hours services. 

Method: A historical cohort study based on data from the national registries.  From January 1st to 

December 31st we identified 3.338 GPs and 82.477 patients with an incident diagnosis of cancer. If 

possible, the patients were followed in their GP until two years after diagnosis. The time of follow-up 

was calculated as the number of cancer-patient-years per GP, and analyses were conducted using 

practice-level data. In the GP the contact to the cancer patients after diagnosis was described as the 

number of contacts per cancer-patient-year, as well as the proportion of patients with contact to the 

GP. Continuity of care was defined as the total number of contacts and as the number of face-to-face 

contacts per cancer-patient-year. The GPs were ranked based on this rate, and divided into quartiles 

which defined the exposure in the GP. Multiple linear regression analyses were used to describe the 

association between continuity of care in the GP and patients’ use of out-of-hours service. Gender 

stratification was taken into account in the analyses. 

Results: In the first two years after initial diagnosis, half of the GPs had more than 15 contacts per 

year to a newly diagnosed cancer patient. No difference was observed amongst men and women 

regarding the contacts to the GP. During the first two years after initial diagnosis about 90% of the 

patients contacted their GP at least once every six months. Furthermore, during the first six months 

one third of the patients contacted their GP at least 10 times. Low continuity of care, based on the 

total number of contacts to the GP, was associated with a relatively lower number of contacts to out-

of-hours services. The median number of contacts to out-of-hours services was 10-20 % lower in the 

GPs with the lowest degree of continuity compared to those with a high continuity. No association 

was seen between face-to-face continuity in the GP and the use of out-of-hours service. 

Conclusion: Since nearly all newly diagnosed cancer patients are in contact with their GP there seems 

to be a high degree of continuity of care in the GP. Continuity of care could not prevent use of out-of-

hours services and patients in GPs with low continuity had fewer out-of-hours contacts compared to 

patients in GPs with high continuity. No association was observed between face-to-face continuity of 

care in the GP and the use of out-of-hours service. Thus the type of continuity of care in the GP 

seems to be of importance. 
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1. Indledning 

1.1 Almen praksis i Danmark 

I Danmark findes i alt cirka 3.600 praktiserende læger fordelt på 2.200 praksisenheder, og oftest er 1-

2 praktiserende læger tilknyttet hver almen praksis. Almen praksis er blandt andet karakteriseret ved 

patientlistesystemet og funktionen som gatekeeper (1). 

Patientlistesystemet 

Der er frit lægevalg i Danmark, og 98 % af befolkningen har valgt at være tilmeldt én almen praksis. 

Disse borgere tilhører sygesikringsgruppe 1, hvilket betyder, at de ved behov for lægehjælp skal 

kontakte den tilmeldte lægepraksis. Lægehjælp hos denne praksis er uden egenbetaling, og det 

samme er lægehjælp hos praktiserende speciallæger ved henvisning fra patientens egen læge. 

Borgere som vælger at være i sygesikringsgruppe 2, er ikke tilmeldt en praktiserende læge, og de kan 

søge lægehjælp hos enhver praktiserende læge eller speciallæge uden henvisning. Til gengæld vil der 

være en egenbetaling for disse borgere, hvis prisen på behandlingen er højere end tilskuddet. Almen 

praksis er ansvarlig for de gruppe-1 sikrede borgere, der er på deres liste. For gruppe-1 sikrede 

patienter vil informationer fra det øvrige sundhedsvæsen formidles videre til patientens egen læge, 

som derved opnår indsigt i patientens behandling (2). Lige adgang til lægehjælp sikres blandt andet 

ved, at almen praksis fordeles i forhold til befolkningstætheden. Der beregnes 1.600 gruppe-1 

sikrede pr. almen praksis, og praksis kan lukke for tilgang, når der er tilmeldt mere end 1.600 gruppe-

1 sikrede pr. læge. Praksis lukkes automatisk for nye patienter, når der er mere end 2.542 gruppe 1-

sikrede pr. læge. Den alment praktiserende læge har ansvaret for at yde almenmedicinsk lægehjælp 

til tilmeldte patienter i dagtiden, det vil sige hverdage fra kl. 8.00 til kl. 16.00 (2). Årligt har hver 

dansker i gennemsnit kontakt til deres praktiserende læge cirka syv gange. Dette inkluderer både 

telefonkonsultationer, konsultationer i almen praksis og hjemmebesøg (1).  

Gatekeeper 

Funktionen som gatekeeper er central, idet den praktiserende læge er den primære kontakt, hvis 

borgeren har behov for videre udredning og behandling i det øvrige sundhedsvæsen (1,2). Den 

praktiserende læge har derfor en væsentlig rolle i forhold til optimal udnyttelse og prioritering af 

sundhedsvæsnets ressourcer. Listesystemet er desuden med til at styrke funktionen som gatekeeper, 

fordi den praktiserende læge opnår et kendskab til borgerens sundhed og sygdomsforhold (2). Langt 

størstedelen af alle henvendelser til almen praksis kan klares uden henvisning til 

speciallægebehandling. I 2008 blev 87,3 % af alle henvendelser til almen praksis afsluttet i almen 

praksis (3). 

1.2 Kræfttilfælde i Danmark  

Hvert år bliver cirka 35.000 danskere diagnosticeret med kræft. Ved udgangen af 2011 var 

prævalensen 3,6 % blandt mænd og 4,9 % blandt kvinder, svarende til en total prævalens på omkring 

257.500 mennesker i Danmark (4,5). Risikoen for kræft stiger med alderen, men også livsstilsfaktorer 

som rygning, alkohol og overvægt øger risikoen (6,7). Fremskrivninger fra databasen NORDCAN viser, 

at antallet at kræfttilfælde vil stige yderligere de kommende år (8). Kræftpakkeforløb har ført til et 

øget fokus på kræftområdet, og anvendelsen af flere og bedre diagnostiske tests, forventes at føre til 

en stigning i prævalensen af kræft. Anvendelse af organiserede screeningsprogrammer medfører 
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derudover, at nogle kræftformer findes i tidligere stadier, hvilket fører til bedre overlevelse og 

dermed en stigning i prævalensen (5). De tre hyppigste typer af kræft har de seneste år været 

prostata-, lunge- og endetarmskræft blandt mænd, og bryst-, lunge- og tyk- og endetarmskræft 

blandt kvinder (8). 

1.3 Praktiserende læges rolle i et kræftforløb  

I Danmark har den praktiserende læge en vigtig rolle i diagnosticeringen af kræft, idet udredningen af 

sygdommen starter via i almen praksis for cirka 85 % af alle patienter (9). En praktiserende læge i 

Danmark vil gennemsnitligt starte udredningen af omkring 8-10 kræfttilfælde hvert år, og hver 

praktiserende læge har tilknyttet omkring 60 patienter, som lever med en kræftdiagnose. Når den 

praktiserende læge får begrundet mistanke om kræft, igangsættes et pakkeforløb, som har til hensigt 

at sikre den bedst mulige udredning og behandling uden unødig ventetid. Kræftpakkerne omfatter 

forløbet fra mistanke om sygdom til udredning, diagnostik, behandling og efterbehandling (10).  

Organiseringen af et behandlingsforløb for kræft er kompliceret, idet det involverer mange typer af 

professionelle indsatser og faglige kompetence. Dette stiller i høj grad krav til samarbejdet mellem 

de enkelte sundhedsfaglige aktører (11). Almen praksis inddrages sjældent aktivt i koordineringen af 

selve behandlingsforløbet, og under den specialiserede behandling i den sekundære sektor kan 

almen praksis’ rolle virke mere uklar (12,13). Et dansk studie har vist, at den praktiserende læge i 

mange tilfælde ikke blev informeret om beslutninger, som blev truffet af hospitalet i relation til 

patientens behandlingsforløb, og dette mindsker den praktiserende lægens opmærksomhed på, 

hvilke behov patienten kan opleve (13).  

Efter udskrivelse eller endt behandling kan kræftpatienter ofte føle sig i ”ingenmandsland” (14,15). 

Patienterne står overfor mange forskellige symptomer, som er relateret til deres sygdom og 

behandling, og mange lever med følger, som nedsætter livskvaliteten. I relation til kræftsygdommen 

og den efterfølgende behandling kan patienterne opleve problemer af fysisk, psykisk og social 

karakter, og der vil ofte være behov for et rehabiliteringsforløb, der kan tager hånd om patienternes 

problemer (15-17). Det har stor betydning for mange patienter at have kontakt til almen praksis både 

under og efter behandling for kræft (15,18), og flere studier har vist, at patienter med kræft har flere 

konsultationer hos den praktiserende læge både før og efter kræftdiagnosen sammenlignet med en 

referencepopulation (19-21). Kontakten til almen praksis kan være vigtig, fordi den praktiserende 

læge har en bio-psyko-social tilgang til patienten (22), og i relation til den specialiserede behandling 

tager den praktiserende læge i højere grad hånd om problemer såsom angst, smerter, familiære og 

økonomiske problemer, der kan være relateret til kræftsygdommen (12). Samtidig er der hos 

kræftpatienter ofte tale om eksisterende komorbiditet, der typisk kontrolleres hos egen læge (20,23). 

Behovet for kontakt til en kendt behandler under den højt specialiserede behandling kan desuden 

være væsentlig for patienter med kræft, blandt andet fordi det skaber tryghed for patienten at have 

kontakt til én praktiserende læge (24,25). 

1.4 Kontinuitet i almen praksis 

Kontinuitet er en af kerneværdierne og en del af behandlingskvaliteten i almen praksis (26-28). 

Begrebet kontinuitet dækker blandt andet over patientens oplevelse af en sammenhæng i 
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behandlingen over tid (29). Mange gruppe-1 sikrede borgere er tilmeldt den samme læge over en 

længere årrække, og oftest har den enkelte borger samme praktiserende læge som ægtefælle og 

børn (2). Den praktiserende læge har dermed mulighed for at opbygge et kendskab til den enkelte 

patient, og dette er med til at skabe en større kontinuitet i behandlingen af patienter i almen praksis 

(1). Kontinuitet i almen praksis er et væsentligt element for mange patienter, og der ser ud til at være 

en sammenhæng mellem kontinuitet i almen praksis og patienttilfredshed (30). I et systematisk 

review fra 2010 fandt Van Walraven et al. (31) desuden en sammenhæng mellem øget kontinuitet i 

behandlingen og færre indlæggelser og skadestuebesøg blandt patienter (31). En høj kontinuitet i 

almen praksis kan blandt andet påvirke patientens helbredsudfald, fordi den praktiserende læge 

opnår en større forståelse for patientens behandlingsbehov (32).  

1.4.1 Tre typer af kontinuitet 

I sundhedsfaglige sammenhænge beskrives kontinuitet i henhold til tre overordnede begreber, og 

der skelnes mellem informationskontinuitet, organisationskontinuitet og relationskontinuitet (29).  

Informationskontinuitet omhandler tilgængeligheden og anvendelsen af informationer fra tidligere 

hændelser i patientens behandlingsforløb. Informationskontinuitet omfatter både tilstrækkelige 

oplysninger om patientens helbredsmæssige tilstand, men også patientens ønsker, værdier og behov 

i forhold til behandlingen.  

Organisationskontinuitet er især relevant ved kroniske eller komplekse sygdomme, som kræver 

involvering af flere forskellige sundhedsfaglige personer. Denne form for kontinuitet opnås, når nye 

tiltag i behandlingen supplerer hinanden og leveres rettidigt i forhold til patientens aktuelle behov.  

Relationskontinuitet knytter sig som oftest til forholdet mellem én patient og én sundhedsudbyder 

over tid. Denne type af kontinuitet er central for forholdet mellem den praktiserende læge og 

patienten (29). I behandlingssammenhænge, hvor der kan være mangel på anden form for 

kontinuitet, kan relationskontinuitet stadig være med til at skabe forudsigelighed og sammenhæng i 

behandlingen for patienten (29,31). Kontinuiteten i almen praksis kan således være væsentlig, hvis 

patienten oplever mangel på kontinuitet i andre behandlingssammenhænge. Kontinuitet er et 

komplekst begreb, der kan være vanskeligt at måle. Der er ikke overensstemmelse vedrørende 

definitionen af kontinuitet, og der er ingen international enighed om fastsatte målemetoder (29). 

Som et mål for kontinuitet i almen praksis anvendes ofte objektive mål som eksempelvis antallet af 

kontakter over en given periode (31,33). 

1.5 Lægevagt og skadestue 

Udenfor den praktiserende læges åbningstid varetager lægevagten behandlingen af patienter med 

akut opståede behandlingsbehov, og lægevagten fungerer som gatekeeper i vagttiden (hverdage kl. 

16.00 til kl. 8.00, weekender og helligdage hele døgnet). Der er regionale forskelle i organiseringen af 

lægevagten, men som udgangspunkt er det den pågældende regions alment praktiserende læger, 

som betjener lægevagten. Al indgang til lægevagten foregår ved telefonisk henvendelse, og i 2010 

blev 57,5 % af kontakterne til lægevagten afsluttet med en telefonkonsultation (34). Ved behov kan 

patienten tilbydes en konsultation ved et af lægevagtens konsultationssteder eller en konsultation i 

hjemmet. Akutafdelinger- og klinikker, skadestuer og 112 er ligesom lægevagten en del af 

sundhedsvæsenets akutberedskab, og ved akut opståede og livstruende skader eller 
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behandlingsbehov, kan patienten visiteres til skadestuen eller akutklinikken. Visitation til skadestuer 

og akutklinikker foregår via en telefonisk henvendelse.  

Der er ikke identificeret forskning, som belyser faktorer, der kan relateres til kræftpatienters behov 

for kontakt til lægevagten. Imidlertid har studier vist, at kræftpatienter kan have behov for at opsøge 

skadestuen som følge af behandlings- og sygdomsrelaterede symptomer (35,36). I et systematisk 

review (36), omhandlende skadestuebesøg blandt patienter med kræft, var de hyppigste symptomer 

neutropen feber, infektion, smerter og dyspnø. Over halvdelen af skadestuebesøgene resulterede i 

indlæggelse af patienterne.  Skadestuebesøg blandt patienter med kræft kan være et udtryk for 

problemer, der rutinemæssigt ikke er tilstrækkeligt behandlet, og blandt terminale kræftpatienter er 

det vurderet, at hyppige besøg på skadestuen kan være en indikator for dårlig kvalitet i behandling 

(37,38). Resultater fra et tværsnitsstudie tyder desuden på, at øget angst for tilbagevendende 

sygdom prædikterer et højere antal skadestuebesøg blandt patienter med kræft, hvilket måske kan 

forebygges med de rette strategier (39). Det kan være vanskeligt at generalisere resultaterne fra 

disse internationale studier til danske forhold, idet organiseringen af behandlingsforløbet må antages 

at have en effekt på behandlingskvaliteten og dermed også patienternes behov for brug af 

akutydelser. 

1.6 Kontinuitet i almen praksis’ behandling af patienter med kræft og 

patienternes brug af skadestue 

Kun få studier har undersøgt sammenhængen mellem kontinuitet i almen praksis’ behandling af 

patienter med kræft og patienternes brug af akutydelser. Der blev ikke identificeret studier, som 

undersøgte sammenhængen mellem kontinuitet og patienternes brug af lægevagt. Artikler 

inkluderet i nedenstående litteraturgennemgang er beskrevet med flere detaljer i en artikeloversigt i 

bilag 1.  

Med fokus på terminale kræftpatienter, har to retrospektive studier undersøgt sammenhængen 

mellem kontinuitet i patienternes kontakt til almen praksis og patienternes brug af skadestue i den 

terminale fase (40,41). Begge studier tog udgangspunkt i administrative data, og omhandlede 

relationskontinuitet. Burge et al. (41) fandt, at lav kontinuitet i praktiserende læges opfølgning af 

patienter med kræft, indtil seks måneder før patientens død, var associeret med en højere risiko for 

skadestuebesøg. Kontinuitet i behandlingen blev defineret ud fra en kontinuitetsindeksscore, som 

blev udregnet på baggrund af antallet af konsultationer ved den praktiserende læge og antallet af 

forskellige praktiserende læger, der var involveret i behandlingen. Både kontinuitetsscoren og 

antallet at skadestuebesøg blev opgjort i en periode på seks måneder før patienterne døde (41). 

Almaawiy et al. (40) undersøgte ligeledes sammenhængen mellem relationskontinuitet, i 

behandlingen af terminale patienter med kræft og patienternes brug af skadestue eller behov for 

genindlæggelse i de sidste to uger af livet. Sammenhængen mellem kontinuiteten i almen praksis og 

om patienten døde i hjemmet eller på hospitalet blev ligeledes undersøgt. Der blev i dette studie 

anvendt to forskellige mål for kontinuitet: en kontinuitetsscore blev beregnet på baggrund af 

andelen af konsultationer i almen praksis, og blev desuden målt ved antallet af konsultation ved 

praktiserende læge pr. uge. Graden af kontinuitet blev beregnet fra patienterne blev tildelt palliativ 

hjemmepleje indtil to uger før død, mens outcome blev vurderet på baggrund af de to sidste uger af 
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patientens liv. Studiet viste, at en højere kontinuitetsscore var associeret med færre indlæggelser og 

skadestuebesøg de sidste to uger af patienternes liv samt en mindre risiko for at dø på hospitalet. 

Flere konsultationer ved praktiserende læge pr. uge var også associeret med mindre risiko for de 

omtalte outcome. Hos patienter som havde mere end fire konsultationer pr. uge hos praktiserende 

læge, fandt man dog en øget risiko for indlæggelse og død på hospitalet (40).  

1.7 Interventioner der kan øge kontinuiteten 

Der er stor fokus på forbedring af koordinering og kontinuitet i behandlingen af patienter med 

komplekse behandlingsbehov, fordi den specialiserede behandling kan medføre en fragmentering, 

som forringer kvaliteten i behandlingen. Et Cochrane review fra 2012 (42) identificerede 51 RCT 

studier, som undersøgte effekten af interventioner, der kunne forbedre den generelle kontinuitet i 

behandlingen af patienter med kræft. Kun ét studie havde specifikt til formål at forbedre kontinuitet. 

De resterende 50 studier blev alligevel inkluderet, fordi de anvendte interventioner, der var 

karakteriseret som mulige løsninger til forbedring af kontinuitet i behandlingen af patienter. Langt 

størstedelen af studierne anvendte interventioner i form af ”shared care” eller ”case management”, 

og der var ofte tale om en intervention, der inddragede en tredjepart i forbedringen af kontinuiteten. 

Shared care er en betegnelse for et tværsektorielt og ofte tværfagligt samarbejde inden for 

sundhedssektoren, som har til formål at øge kommunikationen mellem sektorer. Case management 

udføres ofte af en sundhedsfaglig person, som står for vurdering, planlægning og koordinering af 

patientens behandlingsbehov. Outcomemålene i interventionsstudierne var blandt andet livskvalitet, 

tilfredshed med behandlingen og fysisk, psykisk og funktionel status. Det systematiske review viste 

ingen egentlig evidens for den endelige effekt på baggrund af stor heterogenitet mellem studierne 

(42).  
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2. Formål  
Associationen mellem kontinuiteten i almen praksis’ behandling af patienter med kræft og 

patienternes brug af akutte ydelser er kun beskrevet i få observationelle studier blandt patienter i 

den terminale fase (40,41). Studiernes resultater kan imidlertid ikke generaliseres til kontinuiteten i 

behandlingen af patienter umiddelbart efter kræftdiagnosen. Derudover er generaliserbarheden til 

danske forhold begrænset af de organisatoriske forskelle i sundhedsvæsenet. Et Cochrane review fra 

2012 (42) identificerede flere interventionsstudier, som forsøgte at øge kontinuiteten i behandlingen 

af kræftpatienter. Dette var ofte med involvering af en tredjepart, og evidensen for en egentlig effekt 

er dog stadig utilstrækkelig. I Danmark er listesystemet og den langvarige tilknytning mellem den 

praktiserende læge og patient med til sikre en høj grad af kontinuitet, og det nærliggende at udnytte 

den kontinuitet almen praksis kan tilbyde i målet om at øge kvaliteten i behandlingen af patienter 

med kræft. 

I nærværende studie anvendes antallet af kontakter til almen praksis pr. kræftpatientår som et proxy 

mål for kontinuiteten i almen praksis’ behandling af patienter efter kræftdiagnosen. En stigning i 

antallet af kontakter pr. kræftpatientår tolkes således som en stigning i kontinuiteten. Studiet vil 

beskrive kontinuiteten i almen praksis’ behandling af patienter efter kræftdiagnosen, og undersøge 

om der er en sammenhæng mellem denne kontinuitet og patienternes brug af lægevagt.  

Studiets formål var: 

1. At beskrive hvor ofte almen praksis har kontakt til patienter med kræft indtil to år efter 

diagnose 

2. At undersøge sammenhængen mellem hvor ofte almen praksis har kontakt til patienter med 

kræft i dagtiden og patienternes brug af lægevagt  

 

2.1 Hypotese 

Almen praksis der ofte og regelmæssigt ser de patienter med kræft, der har behov for løbende 

kontakt til sundhedsvæsenet, har patienter med færre kontakter til lægevagten sammenlignet med 

praksis der sjældent ser deres patienter med kræft. 
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3. Materiale og metode 

3.1 Design 

Studiet var et populationsbaseret historisk kohortestudie baseret på registerdata. 

3.2 Studiepopulation 

Studiepopulationen omfattede alle aktive almen praksis i Danmark. Patienter med kræft blev 

identificeret i Cancerregistret i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2009. Data blev opgjort på 

praksisniveau, idet patienterne blev koblet til den praksisenhed de var tilmeldt. 

3.2.1 Inklusionskriterier 

• Patienter der var registreret i Cancerregistret med én diagnose for malign neoplasi (ICD-10 

koderne C00-C97), inklusiv de patienter som i en periode på indtil to år efter diagnosedatoen 

blev diagnosticeret med metastaser (ICD-10 koderne C76-C80) 

3.2.2 Eksklusionskriterier 

• Patienter som var <18 år på diagnosetidspunktet 

• Patienter som ikke var tilmeldt sygesikringsgruppe 1 på diagnosetidspunktet 

• Patienter med en diagnose for anden hudkræft (ICD-10 kode C44) 

• Patienter som havde en kræftdiagnose før studieperiodens start i 2007 (ICD-10 koderne C00-

C97, på nær C44) 

• Patienter som fik en ny kræftdiagnose i en opfølgningsperiode på to år efter første diagnose  

• Patienter hvor kræftdiagnosen var registreret, som en dato der lå senere end dødsdatoen 

3.3 Beskrivelse af anvendte registre 

I Danmark giver det unikke CPR-nummer mulighed for at sammenkoble informationer fra flere 

registre. Det anvendte datasæt blev dannet af data fra følgende nationale registre: Cancerregistret, 

Det Centrale Personregister (CPR-registret), Landspatientregistret (LPR), Sygesikringsregistret, 

Dødsårsagsregistret og Danmarks Statistik.  

Det danske Cancerregister 

Cancerregistret har til formål at registrere alle nydiagnosticerede kræfttilfælde i Danmark. Registret 

blev oprettet i 1943, og fra 1. marts 1987 blev der indført anmeldelsespligt til registret, som derfor 

indeholder information om samtlige tilfælde af kræft i Danmark. Indberetningen har siden 2004 

foregået elektronisk og Cancerregistret sammenkøreres med oplysninger fra LPR, 

Dødsårsagsregistret og Patologiregistret. Registret opdateres løbende. Cancerregistret har til formål 

at bidrage til overvågningen af kræftudviklingen i Danmark, og det indeholder blandt andet 

informationer vedrørende patientens diagnosedato og kræfttype. Registret danner grundlag for 

sundhedsfaglige beslutninger, og det anvendes desuden i kræftforskningen (43). Diagnosedatoen i 

Cancerregistret er defineret som startdatoen for sygehuskontakten på den afdeling, hvorfra tumoren 

er indberettet, eller som datoen for diagnosticering af tumorer indberettet via Sundhedsstyrelsens 

Elektroniske Indberetningssystem (SEI). I de tilfælde hvor Patologiregistret giver en tidligere 

diagnosedato end LPR og SEI, anvendes denne dato (44). 
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Dødsårsagsregistret 

Registret indeholder oplysninger om dødsfald for personer bosat i Danmark, og registreringen er 

foretaget fra 1970 og frem. Data registreres på baggrund af dødsattester, der udfyldes ved ligsyn 

foretaget af en læge. Dødsattester udfyldes ved ethvert dødsfald Danmark, og registret dækker 

derfor samtlige dødsfald i landet. Data registreres elektronisk, hvilket sikre en løbende opdatering. 

Data fra registret har stor betydning i forbindelse med forskning og overvågning af sundheden i 

Danmark (45).  

Sygesikringsregistret 

Formålet med Sygesikringsregistret er at dokumentere aktiviteter i den primære sektor. 

Informationerne er tiltænkt administrativt brug, og de danner blandt andet grundlag for 

udarbejdelse af statistik indenfor den offentlige sygesikring, men bidrager også til forskning. Registret 

opdateres månedligt og indeholder informationer vedrørende kontakter til almen praksis og andre 

ydelser fra den offentlige sygesikring fra 1990 og frem (45).  

Landspatientregistret 

Landspatientregistret (LPR) indeholder data om personer udskrevet efter behandling på somatiske 

afdelinger i Danmark. Data er registreret fra 1977 og frem. Fra 1995 er registret udvidet med 

obligatorisk indberetning vedrørende ambulante patienter og skadestuepatienter. LPR opdateres 

løbende, og der er krav om månedlig indberetning. Registret danner blandt andet grundlag for 

løbende sygehusstatistik og overvågning af hyppigheden af forskellige sygdomme og behandlinger 

(46).  

CPR-registret 

CPR-registret er et landsdækkende register, der indeholder grundlæggende personoplysninger om 

alle med folkeregister i Danmark. Registret opdateres løbende, det er oprettet med henblik på 

anvendelse til administrative formål og indeholder data fra 1990 og frem (45).  

Danmarks Statistiks registre 

Ved Danmarks Statistik (DST) er der samlet en lang række data, der som udgangspunkt er indhentet 

fra administrative registre. Data opdateres mindst en gang årligt med de nyeste data. DST er en 

uafhængig statslig myndighed, der blandt andet anvender data til formidling af statistik om 

samfundsforholdene i Danmark. Data anvendes desuden i forskningsmæssige sammenhænge.  

3.4 Litteratursøgning 

Litteratursøgningen blev udført at to omgange, og havde til formål at identificere litteratur, som 

kunne belyse studiets formål og hypotese.     

3.4.1 Indledende søgning 

Til identifikation af relevante søgeord blev der indledningsvis foretaget en usystematisk søgning via 

bl.a. bibliotek.dk, cancer.dk, forskningsdatabase.dk og google.com. Der blev søgt efter både engelske 

og danske termer og synonymer for bl.a. kontinuitet, almen praksis og akutydelser, herunder 

lægevagt og skadestue. Den indledende søgning dannede baggrund for den systematiske 



13 
 

søgestrategi, og den havde desuden til formål at identificere grå litteratur i form af rapporter og 

opgørelser, som ikke registreres i de bibliografiske databaser.   

3.4.2 Systematisk litteratursøgning 

Der blev foretaget en systematisk litteratursøgning i databaserne: PubMed, Cochrane Library, 

Embase, Scopus, Cinahl og SveMed+. Med henblik på at strukturere søgningen i de elektroniske 

databaser, tog søgningen udgangspunkt i studiets formål, og den blev gennemført ud fra PICO-

modellen (47), der indeholder de fire blokke ”Patient” (P), ”Intervention” (I), ”Comparison” (C) og 

”Outcome” (O). De fire blokke i dette studie var: patienter med en kræftdiagnose (P), hyppige 

konsultationer ved praktiserende læge, relationskontinuitet eller kontinuitet i behandling (I), 

få/færre konsultationer eller manglende kontinuitet i almen praksis (C) og brug af akutte 

sundhedsydelser i form af lægevagt og skadestue (O). Søgeordene blev kombineret med OR indenfor 

hver af de fire blokke i PICO-modellen, og efterfølgende blev blokkene kombineret med AND. 

Søgningerne blev foretaget med kombinationen: ”Patient” AND ”Intervention” eller ”Patient” AND 

”Intervention” AND ”Outcome”. Hvor det var muligt var søgningen thesaurusstyret, alternativt blev 

dette suppleret med fritekstsord. En detaljeret beskrivelse af de søgeord, som blev anvendt på 

baggrund af PICO-modellens fire blokke, ses i bilag 2. 

Inklusionskriterier for den søgte litteratur: 

• Sprog: engelsk, dansk, norsk og svensk 

• Studier omhandlende patienter med kræft 

• Tidsbegrænsning: ingen 

Eksklusionskriterier for den søgte litteratur: 

• Studier omhandlende patienter <18 år 

Litteraturen blev først udvalgt på baggrund af titel, hvorefter abstract blev gennemgået. De studier 

der blev vurderet relevante for studiets formål blev efterfølgende gennemgået i fuld tekst. Der blev 

desuden foretaget kædesøgning i relevante artiklers referencer. For at sikre identifikation af artikler 

der endnu ikke var indekseret, blev der desuden udført en etårig tidsbegrænset søgning med en 

kombination af fritekstordene  ”Cancer OR Neoplasm” og ”Continuity of care”. Den detaljerede 

søgestrategi fremgår af bilag 3.  

3.5 Beregning af kræftpatienttid i almen praksis 

I henhold til bestemmelse af eksponering og outcome i studiet, blev den enkelte patients 

opfølgningstid i almen praksis beregnet. Diagnosedatoen, indhentet fra Cancerregistret, blev 

defineret som starttidspunktet for opfølgningen af patienten. Fra diagnosedatoen blev patienten 

fulgt indtil den førstkommende af følgende fire muligheder: 

1. Patienten døde 

2. Patienten fraflyttede almen praksis 

3. Patienten flyttede ud af landet 

4. To år efter diagnosen 
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Den mulige opfølgningstid blev beregnet som antallet af dage fra diagnosedatoen til datoen for den 

førstkommende af ovenstående muligheder. Der var således en maksimal opfølgningstid på 730 dage 

for den enkelte patient. Den samlede opfølgningstid blev efterfølgende beregnet på praksisniveau 

som det samlede antal kræftpatientår i hver almen praksis. Et kræftpatientår blev defineret som det 

samlede antal dage patienterne kunne følges i hver almen praksis divideret med 365 dage. Antallet af 

kræftpatientår i praksis blev desuden stratificeret efter varighed fra patienternes diagnosedato og 

opgjort for 1.-6. måned, 7.-12. måned, 13.-18. måned og 19.-24. måned efter patienternes diagnose. 

Dette blev betegnet som henholdsvis første, andet, tredje og fjerde halvår fra diagnosen. 

3.6 Eksponering 

Eksponeringen i studiet var kontinuiteten i almen praksis defineret på baggrund af antallet af 

kontakter til almen praksis pr. kræftpatientår. En kontakt til almen praksis blev defineret som 

konsultation i almen praksis (ydelseskode 0101), e-mail konsultation (ydelseskode 0105), 

telefonkonsultation (ydelseskode 0201), hjemmebesøg (ydelseskode 0411-0461, samt 0491) og 

samtaleterapi (ydelseskode 6101)(48). Alle ydelser skulle være udført af almen praksis (specialekode 

80) i dagtiden (tidskode 1), se kodebog bilag 4. Fordi den praktiserende læge kan have mindre 

kontakt til patienten under behandlingsforløbet (12), blev raten for antallet af kontakter pr. 

kræftpatientår opgjort for henholdsvis første, andet og tredje halvår efter patienternes 

diagnosedato. Efterfølgende blev almen praksis rangordnet i henhold til denne rate og inddelt i 

kvartiler på baggrund af rangordningen. Almen praksis’ placering i kvartilerne dannede baggrund for 

eksponeringsstatus i de statistiske analyser, hvor 1. kvartil var praksis med færrest kontakter pr. 

kræftpatientår (lavest kontinuitet) og 4. kvartil var praksis med flest kontakter pr. kræftpatientår 

(højest kontinuitet). 

Eftersom kontakttypen til almen praksis kan formodes at have indflydelse på patientens oplevelse af 

kontinuitet, blev kontinuitet ligeledes defineret på baggrund af raten for antallet af face-to-face-

kontakter til almen praksis. En face-to-face kontakt blev defineret som hjemmebesøg og konsultation 

i almen praksis. Raten blev ligeledes opgjort for første, andet og tredje halvår. I studiet vil denne 

kontinuitet i det følgende blive benævnt som face-to-face-kontinuitet. 

3.7 Outcome 

Outcome blev i studiet defineret som antallet af kontakter til lægevagten pr. kræftpatientår i almen 

praksis. En kontakt til lægevagten blev defineret som konsultation (ydelseskode 0101), besøg i 

vagttiden (ydelseskode 0471), telefonkonsultation uden besøg/konsultation (ydelseskode 0501) og 

telefonkonsultation med besøg/konsultation (ydelseskode 0602). Ydelserne skulle være udført af 

almen praksis (specialekode 80) i vagttiden (tidskode 8 eller 9) eller af vagtlægeordninger 

(specialekode 81, 82, 83 eller 89) i vagttiden (tidskode 8 eller 9) (49). Se kodebog bilag 4. Raten for 

antallet af kontakter til lægevagten pr. kræftpatientår blev opgjort i perioderne andet, tredje og 

fjerde halvår efter patienternes diagnosedato og indgik i de statistiske analyser som en kontinuert 

variabel. 
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3.8 Potentielle confoundere 

En confounder karakteriseres ved, at den er en selvstændig risikofaktor for outcome, at den er skævt 

fordelt mellem eksponeringsgrupperne, og at den ikke er et led i årsagskæden mellem eksponering 

og outcome (50). På baggrund af tilgængelige registerdata blev der indsamlet informationer om 

tilgængelige variable, som potentielt var confoundere for sammenhængen mellem kontinuitet i 

almen praksis og patienternes brug af lægevagt (51-55). Alle oplysninger blev indsamlet på 

patientniveau. Data blev opgjort på patientens diagnosedato eller i året før diagnosedatoen, med 

undtagelse af patienternes komorbiditet, der blev opgjort på baggrund af oplysninger i en periode på 

10 år forud for diagnosedatoen.  På baggrund af tilgængelige variable blev alle potentielle 

confoundere valgt a priori, og følgende confoundere indgik i de multivariate analyser:  

Alder: Kategorisk variabel, der var defineret som patientens alder på diagnosedatoen, inddelt i 

kategorierne ”18-39 år”, ”40-59 år”, ”60-79 år” og ”≥80 år”. 

Civilstatus: Dikotom variabel, inddelt i kategorierne ”gift/samlevende” og ”enlig”. Data blev opgjort 

på diagnosedatoen. I nærværende studie er kategorien ”gift/samlevende” defineret som patienter, 

der var registreret som gift, levende i registreret partnerskab, samlevende eller samboende, se 

kodebog bilag 4. I Danmarks Statistiks registre er samlevende defineret som par bestående af en 

mand og en kvinde, der uden at være gift har fælles hjemmeboende børn under 18 år, eller som har 

haft hjemmeboende børn. Samboende er defineret som par bestående af en mand og en kvinde, 

som hverken er gift eller har hjemmeboende børn, og hvor aldersforskellen er under 15 år. 

Kategorien ”enlig” blev i nærværende studie defineret som en person, der var registreret som enlig, 

se kodebog bilag 4. I Danmarks Statistiks register registreres personer som enlige, hvis de ikke lever 

som par i henhold til de førnævnte kategorier. 

Indkomst: Kategorisk variabel inddelt i tre kategorier på baggrund af patientens ækvivalente 

indkomst. Den ækvivalente indkomst er registreret i Danmarks Statistiks register, og vil for personer 

der bor alene være lig med personens indkomst. For personer der bor sammen med andre, 

summeres indkomsten for alle personer i familien, og divideres hernæst med et vægtet antal 

personer i familien (56), se kodebog bilag 4. Den ækvivalente indkomst blev i nærværende studie 

inddelt i kategorierne ”lav indkomst” (laveste 20 %), ”middel indkomst” (midterste 50 %) og ”høj 

indkomst” (højeste 30 %).  

Uddannelseslængde: Kategorisk variabel inddelt i tre kategorier i forhold til uddannelseslængde i 

året før diagnosen. Informationer vedrørende uddannelse var baseret på en variabel fra Danmarks 

Statistiks Register, som inddelte afsluttet uddannelse i syv niveauer i henhold til ISCED’s 

klassifikationssystem (57), se kodebog bilag 4. I nærværende studie blev uddannelseslængde inddelt i 

følgende kategorier: ”<10 år” (folkeskole), ”10-15 år” (erhvervsuddannelse, gymnasiale uddannelser 

og kort videregående uddannelse) og ”>15 år” (mellemlang og lang videregående uddannelse). 

Komorbiditet: Charlsons comorbiditetsindex (58,59) blev anvendt til at klassificere tilstedeværelsen 

af andre sygdomme sammen med kræftsygdommen. Indekset består af 19 særskilte medicinske 

sygdomskategorier, som hver tildeles en vægtning på 1-6 point på baggrund af sygdommenes 

prognostiske betydning for etårs overlevelsen, se bilag 5. På baggrund af udskrivningsdiagnoser fra 

LPR gennem de seneste 10 år, blev værdierne for den enkelte patient eventuelle komorbiditeter lagt, 
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for at opnå en samlet score for komorbiditet. Den samlede score for komorbiditet blev i nærværende 

studie kategoriseret i tre niveauer, ”lav” (score = 0), ”mellem” (score = 1-2) og ”høj” (score >2).  

3.9 Oversigt over anvendte data 

En overordnet beskrivelse af de data, som blev indsamlet fra de anvendte registre i studiet, fremgår 

af tabel 1. Data fra alle de anvendte registre var på patientniveau, og alle datasæt indeholdt 

patientens krypterede CPR-nummer, hvormed data fra de enkelte registre kunne kombineres. En 

detaljeret beskrivelse af alle anvendte variable samt mulige kodninger i de enkelte registre fremgår 

af kodebogen bilag 4. 

Tabel 1: Oversigt over registre samt deres anvendelse i studiet 

Register (leveret af)  Anvendelse: 

Cancerregistret (CaP
a
)  

    Diagnosedato  Angav starttidspunktet for den to-årige opfølgningsperiode 
    ICD-10 Beskrivelse af kræfttyper i populationen  
    Alder på diagnosetidspunktet Potentiel confounder  
    Almen praksis ydernummer Angav den praksis patienten var tilknyttet på diagnosedatoen 
  

Landspatientregistret (CaP
a
)  

    Kontakter til skadestue Bestemmelse af outcome  
    Udskrivelsesdiagnoser Beregning af Charlsons Komorbiditets Index (potentiel confounder) 
  

Sygesikringsregistret (CaP
a
)  

    Kontakter til almen praksis Bestemmelse af eksponering 
    Kontakter til lægevagt Bestemmelse af outcome 
    Fraflytning af praksis Identifikation af patienter som fraflyttede praksis i den toårige opfølgningsperiode 
  

Dødsårsagsregistret (CaP
a
)  

    Dødsdato Identifikation af patienter som døde i den toårige opfølgningsperiode 
  

CPR-registret (CaP
a
)  

    Køn Stratificering af analyser 
  

Danmarks Statistiks registre (DST
b
)  

    Ind- og udvandring Identifikation af patienter som flyttede ud af landet i den toårige opfølgningsperiode 
    Civilstatus Potentiel confounder 
    Indkomst Potentiel confounder 
    Uddannelse Potentiel confounder 
aCenter for Forskning i Cancerdiagnostik i praksis 
b
Danmarks Statistiks registre 

 

3.10 Dataanalyse 

Idet mænd og kvinders brug af almen praksis og sundhedsydelser er forskellig (60,61), blev al 

deskriptiv statistik og alle multivariate analyser stratificeret på køn, og resultaterne blev præsenteret 

separat for kvinder og mænd.  

Almen praksis’ kontakt til patienter med kræft indtil to år efter diagnosen, blev beskrevet som 

antallet af kontakter til almen praksis pr. kræftpatientår i første, andet, tredje og fjerde halvår fra 

patienternes diagnosedato. Idet data ikke var normalfordelt, blev raten for de fem kontakttyper; 

konsultation, hjemmebesøg, telefonkonsultation, e-mail konsultation og samtaleterapi beskrevet 

med medianer og interkvartil intervaller (IQI). Andelen af patienter med ≥1, ≥5, og ≥10 kontakter til 

almen praksis blev beskrevet for de fire follow-up-perioder efter diagnosedatoen, og forskelle i 

fordelingen af mænd og kvinder blev analyseret med et Chi2-test. P-værdier under 0,05 blev 

betragtet som statistisk signifikante. 

Der blev lavet deskriptiv statistik i forhold til baselinekarakteristika for nydiagnosticerede 

kæftpatienter i almen praksis i henhold til de fire kvartiler, som beskrev kontinuiteten i opfølgningen 

af patienter indtil to år efter kræftdiagnosen. Sammenhængen mellem kontinuiteten i almen praksis 
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og patienternes brug af lægevagt, blev analyseret ved multipel lineær regression. Det var studiets 

hypotese, at en høj kontinuitet ville resultere i færre kontakter til lægevagten, hvorfor almen praksis 

med højest kontinuitet efter patientens diagnose (4. kvartil) blev anvendt som referencegruppe i alle 

regressionsanalyser. Analyserne blev udført for henholdsvis kontinuiteten (det totale antal 

kontakter) og face-to-face-kontiniuteten i almen praksis. Antallet af kontakter til lægevagten pr. 

kræftpatientår i almen praksis blev anvendt som kontinuert outcome i en lineær regressionsmodel. 

Modellen forudsætter linearitet, uafhængighed, konstant varians og normalfordelte residualer (62). 

Der blev foretaget en logaritmisk transformation af raten for antallet af kontakter til lægevagten pr. 

kræftpatientår, for at opfylde antagelserne bag den lineære regression, se afsnit 3.10.1. Estimaterne 

blev derfor opgjort som ratioer af medianer, som et udtryk for den relative forskel i antallet af 

kontakter til lægevagten pr. kræftpatientår mellem praksis i 4. kvartil (højest grad af kontinuitet) og 

praksis med lavere grader af kontinuitet. I analyserne blev eksponering og outcome adskilt, idet en 

eksponeringsperiode (hhv. første, andet og tredje halvår efter diagnosen) blev efterfulgt af en 

outcomeperiode (hhv. andet, tredje og fjerde halvår efter diagnosen). Sammenhængen blev således 

undersøgt i tre follow-up-perioder efter diagnosedatoen, hvilket i det følgende benævnes som første, 

anden og tredje follow-up-periode. Sammenhængen mellem kontinuitet i almen praksis og antallet af 

kontakter til lægevagten pr. kræftpatientår blev justeret for alder, komorbiditet, civilstatus, indkomst 

og uddannelse. Alle confoundere blev inddraget på praksisniveau som andelen af patienter i praksis i 

de forskellige kategorier under den enkelte confoundervariabel.  

Analyserne blev udført i STATA 13 (StataCorp LP, College Station, Texas). Signifikansniveauet blev sat 

til 5 %, og alle resultater i den multivariate analyse blev præsenteret med 95 % sikkerhedsintervaller 

(95 % CI). 

3.10.1 Forudsætning for den lineære regression 

Forudsætningerne for den lineære regressionsanalyse blev vurderet til at være opfyldt på baggrund 

af følgende: 

• Der var en tendens til en lineær sammenhæng mellem kontinuiteten i opfølgningen af 

patienter i almen praksis og logaritmen til antallet af kontakter til lægevagten pr. 

kræftpatientår 

• Observationerne i studiet var uafhængige, idet patienter og almen praksis kun kunne indgå i 

en eksponeringskategori i hver studieperiode 

• Residualerne for den logaritmetransformerede outcomevariabel afhang ikke af de 

forklarende variable. Scatterplots af residualerne mod de fittede værdier viste desuden en 

konstant spredning, og residualerne blev derfor vurderet til at have nogenlunde samme 

varians 

• Histogrammer og probability plots viste ikke tegn på, at residualerne afveg fra 

normalfordelingen 

Ved hjælp af den afsluttende modelkontrol blev det vurderet at den logaritmetransformerede model 

for antallet af kontakter til lægevagten pr. kræftpatientår i almen praksis gav et acceptabelt fit. Plots 

udført i forbindelse med modelkontrollen fremgår af bilag 6. 
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3.11 Etik 

Der blev i specialeprojektet udelukkende anvendt sekundære data fra eksisterende registre. 

Projektet hører under en eksisterende tilladelse fra Datatilsynet (j. nr. 2009-41-3471), der er tildelt 

Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis (CaP). Patienternes CPR-nummer og almen praksis 

ydernummer var krypteret før frigivelse af data. Al databehandling foregik via en personlig adgang til 

Danmarks Statistik, og alle oplysninger blev behandlet fortroligt og anonymt. 

 

  



 

4. Resultater 

4.1 Beskrivelse af studiepopulationen

I studieperioden 1. januar 2007 til 31. december 2009 blev 

incidente patienter med kæftdiagnose

den to-årige follow-up-periode fra diagnosedatoen 

patienter (9,8 %) der skiftede læge og 113 patienter (0,

patienter (56,0 %) blev fulgt i hele follow

over 60 år, 34,2 % var registreret med mere end én komorbiditet, 36,9

en uddannelseslængde <10 år (Tabel 2

(16,4 %), prostatakræft (14,7 %) 

for de forskellige kovariate var generelt under 0,3 %. For uddannelseslængde var andelen af missing 

værdier 5,5 %. 

 

Figur 1: Antal patienter der kunne følges indtil to år efter diagnosedatoen
manglende opfølgning i henholdsvis første, andet, tredje og fjerde halvår efter diagnosen
 

I den treårige inklusionsperiode blev der

kræftpatienter der var tilmeldt praksis 

mediant 28 (IQI: 18;44, min. n=1, max n=238)

antallet af kræftpatientår i almen praksis

almen praksis faldt som følge af 

de fire halvår efter diagnosen. M

halvår efter diagnosen og 8,0 (IQI:4,5;13,

tabel).  

 

studiepopulationen 

I studieperioden 1. januar 2007 til 31. december 2009 blev der i Cancerregistreret

æftdiagnosen malign neoplasi (ICD-10 koderne C00-C97, eksklusiv C44)

fra diagnosedatoen var der 2.135 patienter (34,1 

iftede læge og 113 patienter (0,1 %) der udvandrede (Figur 1)

lgt i hele follow-up-perioden. Ved baseline var 50,4 % mænd, 72,3

% var registreret med mere end én komorbiditet, 36,9 % var enlige og 39

(Tabel 2). De hyppigste kræfttyper i hele populationen va

 og kræft i tyk- eller endetarm (13,2 %). Antallet af missing værdier 

for de forskellige kovariate var generelt under 0,3 %. For uddannelseslængde var andelen af missing 

der kunne følges indtil to år efter diagnosedatoen, samt årsager til 
manglende opfølgning i henholdsvis første, andet, tredje og fjerde halvår efter diagnosen 

 

blev der identificeret 2.338 aktive praksisenheder

praksis på diagnosetidspunktet i den treårige inklusionsperiode 

28 (IQI: 18;44, min. n=1, max n=238). I den toårige follow-up-periode efter diagnosen var

tår i almen praksis mediant 38,2 (IQI:23,8;63,8). Antallet af kræftpatientår

som følge af død, skift af almen praksis og udvandring blandt p

. Medianen for antallet af kræftpatientår var 11,8 (IQI:7,7;19,

halvår efter diagnosen og 8,0 (IQI:4,5;13,5) i fjerde halvår efter diagnosen (data fremgår ikke af 

19 

egistreret registreret 82.447 

C97, eksklusiv C44). I 

 %) der døde, 8.074 

(Figur 1). I alt 46.125 

% mænd, 72,3 % var 

% var enlige og 39,0 % havde 

hyppigste kræfttyper i hele populationen var brystkræft 

Antallet af missing værdier 

for de forskellige kovariate var generelt under 0,3 %. For uddannelseslængde var andelen af missing 

338 aktive praksisenheder. Antallet af 

i den treårige inklusionsperiode var 

efter diagnosen var 

ntallet af kræftpatientår i 

død, skift af almen praksis og udvandring blandt praksis’ patienter i 

11,8 (IQI:7,7;19,1) i første 

(data fremgår ikke af 
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Tabel 2: Baselinekarakteristika af studiepopulationen 

 Antal (%) 

Køn   
    Mænd 41.559 (50,4) 
    Kvinder 40.855 (49,5) 
    Missing 33 (0,1) 
   

Alder i år   

    18-39 3.516 (4,3) 
    40-59 19.286 (23,4) 
    60-79 47.128 (57,1) 
    80+ 12.517 (15,2) 
   

Komorbiditet    

    Lav (score=0) 54.264 (65,8) 
    Mellem (score=1-2) 21.449 (26,0) 
    Høj (score ≥3) 6.734 (8.2) 
’   

Civilstatus    

    Gift/samboende 51.849 (62,9) 
    Enlig 30.390 (36,9) 
    Missing 208 (0,2) 
   

Indkomst    

    Lav 16.447 (19,9) 
    Middel 41.120 (49,9) 
    Høj 4.765 (29,9) 
    Missing 43 (0,3) 
   

Uddannelse    

    <10 år 32.132 (39,0) 
    10-15 år 33.510 (40,6) 
    >15 år  12.241 (14,9) 
    Missing 4.564 (5,5) 
   

Kræfttype
a   

    Bryst 13.535 (16,4) 
    Prostata 12.084 (14,7) 
    Tyk og endetarm 10.909 (13,2) 
    Lunge 10.775 (13,1) 
    Modermærke 4.572 (5.6) 
    Andet 30.572 (37,0) 
a
De fem hyppigste typer i den samlede population, resterende 

typer indgår under kategorien ”Andet” 
 

 

4.2 Almen praksis’ kontakt til kræftpatienter efter diagnose 

4.2.1 Antal kontakter til almen praksis 

Tabel 3A og 3B viser medianen for antallet af kontakter til almen praksis pr. kræftpatientår i den 

toårige follow-up-perioden. For henholdsvis kvindelige og mandlige patienter var medianen for det 

totale antal kontakter i almen praksis indtil to år efter diagnosedatoen 14,6 pr. kræftpatientår (IQI: 

11,8;17,9) blandt kvindelige patienter og 14,8 pr. kræftpatientår (IQI: 11,7;18,1) blandt mandlige 

patienter. I follow-up-perioden var de hyppigste kontakttyper telefonkonsultationer og 

konsultationer i almen praksis. Et fåtal af kontakterne var udført som e-mail konsultation, 

hjemmebesøg og samtaleterapi. For begge køn viser resultaterne et faldt i antallet af kontakter 

gennem de fire halvår fra diagnosen, og antallet af de enkelte kontakttyper var lavest fjerde halvår 

fra diagnosen.  
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Tabel 3A: Antal kontakter til kvindelige patienter med kræft i almen praksis indtil 2 år efter diagnosedatoen 

 1. halvår 

(n=40.855)
 a

 

2. halvår 

(n=31.988)
 a

 

3. halvår 

(n=28.196)
 a

 

4. halvår 

(n=25.679)
 a

 
Total

 b
 

(n=40.855)
 
 

 Median (IQI) Median (IQI) Median (IQI) Median (IQI) Median (IQI) 
           

Antal kræftpatientår 6,03 (3,61;9,75) 5,08 (3,01;8,41) 4,49 (2,49;7,57) 4,14 (2,01;7,07) 19,9 (11,3;32,9) 
           

Kontakter i alt 17,4 (13,8;21,6) 14,0 (11,0;17,6) 13,0 (10,0;16,3) 12,2 (9,22;15,6) 14,6 (11,8;17,9) 
Konsultation 6,67 (5,14;8,56) 5,98 (4,51;7,58) 5,68 (4,21;7,35) 5,42 (4,00;7,03) 6,10 (4,79;7,53) 
Telefonkonsultation 8,71 (6,33;11,8) 6,50 (4,60;9,17) 5,90 (3,97;8,22) 5,40 (3,49;7,71) 7,04 (5,02;9,47) 
Email konsultation 0,10 (0,00;0,57) 0,13 (0,00;0,66) 0,20 (0,00;0,80) 0,25 (0,00;0,92) 0,22 (0,00;0,71) 
Hjemmebesøg 0,59 (0,19;1,22) 0,26 (0,00;0,68) 0,14 (0,00;0,52) 0 (0,00;0,40) 0,38 (0,16;0,77) 
Samtaleterapi 0 (0,00;0,33) 0 (0,00;0,17) 0 (0,00;0,05) 0 (0,00;0,00) 0,05 (0,00;0,21) 
a
Antallet af patienter som kunne følges i det pågældende halvår fra diagnosen, 

b
Den samlede follow-up-periode på 2 år efter patientens diagnosedato 

 

Tabel 3B: Antal kontakter til mandlige patienter med kræft i almen praksis indtil 2 år efter diagnosedatoen 

 1. halvår  

(n=41.559)
a 

2. halvår  

(n=31.681)
 a

 

3. halvår  

(n=27.425)
 a

 

4. halvår 

 (n=24.478)
 a

 
Total

 b
 

(n=41.559)
 
 

 Median (IQI) Median (IQI) Median (IQI) Median (IQI) Median (IQI) 
           

Antal kræftpatientår 6,01 (3,45;9,91) 5,01 (2,67;7,51) 4,27 (2,27;7,51) 3,98 (2,01;6,99) 19,0 (10,4;32,8) 
           

Kontakter i alt 17,5 (13,6;21,5) 14,0 (10,8;17,9) 13,0 (9,73;16,4) 12,3 (9,12;15,7) 14,8 (11,7;18,1) 
Konsultation 7,67 (5,71;9,59) 6,66 (4,85;8,49) 6,16 (4,46;8,04) 6,08 (4,39;7,96) 6,79 (5,17;8,53) 
Telefonkonsultation 7,90 (5,57;10,7) 5,98 (3,99;8,46) 5,35 (3,38;7,60) 4,79 (2,99;7,13) 6,42 (4,52;8,72) 
Email konsultation 0 (0,00;0,60) 0,08 (0,00;0,66) 0,15 (0,00;0,78) 0,20 (0,00;0,85) 0,18 (0,00;0,70) 
Hjemmebesøg 0,52 (0,12;1,09) 0,24 (0,00;0,67) 0,14 (0,00;0,51) 0 (0,00;0,43) 0,37 (0,12;0,75) 
Samtaleterapi 0 (0,00;0,19) 0 (0,00;0,00) 0 (0,00;0,00) 0 (0,00;0,00) 0 (0,00;0,12) 
a
Antallet af patienter som kunne følges i det pågældende halvår fra diagnosen, 

b
Den samlede follow-up-periode på 2 år efter patientens diagnosedato 

 

4.2.2 Andelen af patienter med kontakt til almen praksis 

Tabel 4 viser andelen af patienter, som havde kontakt til almen praksis indtil to år efter diagnosen. 

Cirka 90 % af alle patienter havde mindst én kontakt til almen praksis i de fire halvår efter diagnosen, 

og i første halvår havde næsten en tredjedel mindst 10 kontakter til almen praksis. Denne andel faldt 

til cirka en femtedel i fjerde halvår efter diagnosen. Der var ikke statistisk signifikant forskel på 

andelen af mænd og kvinder med kontakt til almen praksis i de fire follow-up-perioder, på nær andet 

halvår efter diagnosen, hvor andelen af kvinder med mindst en kontakt var størst (p=0,001). Andelen 

af patienter der benyttede konsultation i almen praksis var større for mænd end for kvinder 

(p<0,001), mens andelen af patienter der benyttede telefonkonsultation var større for kvinder end 

for mænd (p<0,001). Der var en tendens til, at andelen af patienter med kontakt til almen praksis 

faldt over de fire halvår fra diagnosen.  

Figur 2 illustrerer den procentvise fordeling af patienter set i forhold til antallet af kontakter til almen 

praksis. Af figuren ses det, at andelen af patienter med 0 kontakter til almen praksis steg en smule i 

de fire halvår fra diagnosen. Den procentvise fordeling af patienter, med hensyn til antallet af 

kontakter til almen praksis, ændrede sig ikke væsentligt i de fire halvår fra diagnosen. Figuren viser 

desuden at en stor andel af patienterne havde mellem 1 og 5 kontakter til almen praksis, og at cirka 

10 % af både kvindelige og mandlige patienter havde mere end cirka 15 kontakter til almen praksis i 

de fire halvår. 
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Tabel 3: Andelen af kvindelige og mandlige kræftpatienter med kontakt til almen praksis i første, andet, tredje og fjerde halvår efter diagnosen 

 1. halvår   2. halvår   3. halvår   4. halvår  

 

Kvinder 

(n=40.855)
a 

Mænd 

(n=41.559)
 a

  

Kvinder 

(n=31.988)
 a

 

Mænd  

(n=31.681)
 a

  

Kvinder 

(n=28.196)
 a

 

Mænd 

(n=27.425)
 a

  

Kvinder 

(n=25.679)
 a

 

Mænd 

(n=24.478)
 a

  
 Procent Procent p-værdi

b 
Procent Procent p-værdi

b
 Procent Procent p-værdi

b
 Procent Procent  p-værdi

b
 

                

Kontakter til almen 
praksis, median (IQI) 6 (3;11) 6 (3;11)  

 
5 (2;10) 5 (2;10) 

  
5 (2;9) 5 (2;9) 

  
5 (2;9) 4 (2;9) 

 

    ≥1 91,9 91,6 0,071  90,2 89,5 0,001  89,2 88,6 0,028  88,2 87,9 0,421 
    ≥5 60,2 59,6 0,119  54,7 54,0 0,070  51,6 50,9 0,081  50,2 49,8 0,375 
    ≥10 30,7 30,4 0,368  25,4 25,6 0,992  22,6 22,7 0,817  21,4 21,7 0,461 
                

Konsultationer,  
median (IQI) 2 (1;4) 2 (1;5)  

 
2 (1;4) 2 (1;5)  

 
2 (1;4) 2(1;4)  

 
2 (1;4) 2 (1;4)  

    ≥1 78,0 80,2 <0,001  78,4 79,9 <0,001  78,0 79,3 <0,001  77,3 78,9 <0,001 
    ≥5 24,3 28,2 <0,001  23,0 26,3 <0,001  21,9 24,9 <0,001  21,2 24,7 <0,001 
    ≥10 5,3 7,1 <0,001  4,8 6,4 <0,001  4,4 5,8 <0,001  4,0 5,5 <0,001 
                

Telefonkonsultationer, 
median (IQI) 2 (1;6) 2 (1;5)  

 
2 (0;5) 2 (0;4)  

 
2 (0;4) 1 (0;4)  

 
2 (0;4) 1 (0;3)  

    ≥1 78,9 75,6 <0,001  73,7 69,7 <0,001  71,5 66,8 <0,001  69,5 65,1 <0,001 
    ≥5 31,7 28,7 <0,001  25,2 23,1 <0,001  22,0 20,1 <0,001  20,5 18,3 <0,001 
    ≥10 11,2 9,5 <0,001  8,3 7,2 <0,001  6,8 6,0 <0,001  6,1 5,2 <0,001 
                

a
Antallet af patienter der kunne følges i hele eller dele af det pågældende halve år. 

b
Testet ved Chi2 test. 
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Figur 2: Procentvis fordeling af patienter i henhold til antallet af kontakter til almen praksis for kvindelige og mandlige patienter 
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4.3 Karakteristika for patienter i henhold til kontinuitet i almen praksis 

Tabel 5A og 5B viser baselinekarakteristika for henholdsvis kvindelige og mandlige nydiagnosticerede 

kræftpatienter i almen praksis fordelt på de fire kvartiler for kontinuitet i almen praksis. For både 

kvindelige og mandlige patienter var fordelingen i mellem praksis statistisk signifikant forskellig i de 

fire kvartiler for variablene alder, civilstatus, uddannelse og indkomst. Der var en tendens til at både 

kvinder og mænd, som var tilmeldt praksisenheder med højst grad af kontinuitet (4. kvartil), var 

ældre, oftere var gifte/samboende, havde en lavere indkomst og en kortere uddannelse, 

sammenlignet med patienter tilhørende praksis i de øvrige kvartiler. For uddannelse og indkomst så 

der ud til at være en social gradient i forhold til kontinuiteten i almen praksis. Forskellen i fordelingen 

af patienter var statistisk signifikant i forhold til hyppigste kræfttyper i praksis, på nær kræft i 

endetarmen. Der var ikke statistisk signifikant forskel mellem andelen af patienter med missing 

værdier og andelen af patienter med oplysninger i henhold til kontinuiteten i almen praksis. 

 

 
Tabel 5A: Karakteristika for kvindelige kræftpatienter i almen praksis fordelt på kvartiler for kontinuitet i almen praksis indtil 2 år efter 
diagnosen 

 1. kvartil
a
 2. kvartil

a
 3. kvartil

a
 4. kvartil

a
 p-værdi

b
 

 Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%)  
           

Antal patienter  7.851 (19,2) 11.839 (29,0) 11.862 (29,0) 9.303 (22,8)  
          

Alder i år          

    18-39 542 (6,9) 607 (5,1) 585 (4,9) 382 (4,1)  
    40-59 2.288 (29,1) 3.242 (27,4) 3.310 (27,9) 2.509 (27,0)  
    60-79 3.840 (48,9) 6.154 (52,0) 6.015 (50,7) 4.780 (51,4)  
    80+ 1.181 (15,1) 1.836 (15,5) 1.952 (16,5) 1.632 (17,5) <0,001 
          

Komorbiditet           

    Lav (score=0) 5.556 (70,8) 8.357 (70,5) 8.302 (70,0) 6.387 (68,7)  
    Mellem (score=1-2) 1.771 (22,6) 2.732 (23,1) 2.801 (23,6) 2.316 (24,9)  
    Høj (score ≥3) 524 (6,7) 760 (6,4) 759 (6,4) 600 (6,4) 0,016 
’          

Civilstatus           

    Gift/samboende 4.051 (51,6) 6.607 (51,8) 6.771 (57,1) 5.241 (56,3)  
    Enlig 3.783 (48,2) 5.200 (43,9) 5.067 (42,7) 4.046 (43,5) <0,001 
    Missing 17 (0,2) 32 (0,3) 24 (0,2) 16 (0,2) 0,47 
          

Indkomst           

    Lav 1.473 (18,8) 2.202 (18,6) 2.553 (21,5) 2.145 (23,0)  
    Middel 3.711 (47,3) 6.050 (51,1) 6.005 (50,6) 4.862 (52,3)  
    Høj 2.650 (33,7) 3.555 (30,0) 3.280 (27,7) 2.280 (24,5) <0,001 
    Missing 17 (0,2) 32 (0,3) 24 (0,2) 16 (0,2) 0,47 
          

Uddannelse           

    <10 år 2.829 (36,0) 5.032 (42,5) 5.312 (44,8) 4.443 (47,8)  
    10-15 år 2.985 (38,0) 4.216 (36,6) 4.080 (34,4) 3.085 (33,2)  
    >15 år  1.542 (19,7) 1.889 (16,0) 1.766 (14,9) 1.223 (13,1) <0,001 
    Ukendt 495 (6,3) 720 (5,9) 704 (5,9) 552 (5,9) 0,68 
          

Kræfttype
c
          

    Bryst 2.626 (33,5) 3.966 (33,5) 3.933 (33,2) 2.948 (31,7) 0,02 
    Lunge 914 (11,6) 1.435 (12,1) 1.468 (12,4) 1.218 (13,1) 0,03 
    Tyktarm 634 (8,1) 1.008 (8,5) 1.045 (8,8) 822 (8,8) 0,02 
    Endetarm 621 (7,9) 952 (8,0) 993 (8,4) 828 (8,9) 0,07 
    Modermærke 573 (7,3) 740 (6,3) 703 (5,9) 475 (5,1) <0,001 
    Andet 2.483 (31,6) 3.738 (31,6) 3.720 (31,3) 3.012 (32,4) 0,4 
          

a
Inddelingen i kvartiler var baseret på det samlede antal kontakter (konsultation, telefonkonsultation, email-konsultation, hjemmebesøg og samtaleterapi) i 

almen praksis pr. kræftpatientår indtil 2 år efter patientens diagnosedato. 1. kvartil angiver praksis med færrest kontakter pr. kræftpatientår. 
b
Testet via Chi2 –test. 

c
De fem hyppigste typer. Resterende kræfttyper indgår under kategorien ”Andet” 
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Tabel 5B: Karakteristika for mandlige kræftpatienter i almen praksis fordelt på kvartiler for kontinuitet i almen praksis indtil 2 år efter 
diagnosen 

 1. kvartil
a
 2. kvartil

a
 3. kvartil

a
 4. kvartil

a
 p-værdi

b
 

 Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%)  
          

Antal patienter  7.799 (18,8) 11.980 (28,8) 12.122 (29,2) 9.658 (23,2)  
          

Alder i år          

    18-39 396 (5,1) 378 (3,2) 365 (3,0) 259 (2,7)  
    40-59 1.636 (21,0) 2.247 (18,7) 2.300 (19,0) 1.743 (18,1)  
    60-79 4.783 (61,3) 7.689 (64,2) 7.664 (63,2) 6.183 (64,0)  
    80+ 984 (12,6) 1.666 (13,9) 1.793 (14,8) 1.473 (15,2) <0,001 
          

Komorbiditet           

    Lav (score=0) 4.884 (62,6) 7.410 (61,9) 7.490 (61,8) 5.859 (60,7)  
    Mellem (score=1-2) 2.143 (27,5) 3.369 (28,1) 3.445 (28,4) 2.869 (29,7)  
    Høj (score ≥3) 772 (9,9) 1.201 (10,0) 1.187 (9,8) 930 (9,6) 0,06 
’          

Civilstatus           

    Gift/samboende 5.211 (66,8) 8.459 (70,6) 8.609 (71,0) 6.900 (71,4)  
    Enlig 2.565 (32,9) 3.498 (29,2) 3.492 (28,8) 2.739 (28,4) <0,001 
    Missing 23 (0,3) 23 (0,2) 21 (0,2) 19 (0,2) 0,29 
          

Indkomst           

    Lav 1.375 (17,6) 2.142 (17,9) 2.425 (20,0) 2.132 (22,1)  
    Middel 3.561 (45,7) 5.835 (48,7) 6.105 (50,3) 4.991 (51,7)  
    Høj 2.840 (36,4) 3.980 (33,2) 3.571 (29,5) 2.516 (26,0) <0,001 
    Missing 23 (0,3) 23 (0,2) 21 (0,2) 19 (0,2) 0,29 
          

Uddannelse           

    <10 år 2.308 (29,6) 4.043 (33,8) 4.469 (36,9) 3.696 (38,3)  
    10-15 år 3.717 (47,7) 5.676 (47,4) 5.486 (45,2) 4.265 (44,2)  
    >15 år  1.368 (17,5) 1.716 (14,3) 1.548 (12,8) 1.189 (12,3) <0,001 
    Ukendt 406 (5,2) 545 (4,5) 619 (5,1) 508 (5,2) 0,058 
          

Kræfttype
c 

         

    Prostata 2.288 (29,3) 3.605 (30,1) 3.507 (28,9) 2.681 (27, 8) 0,002 
    Lunge 966 (12,4) 1.599 (13,4) 1.735 (14,3) 1.432 (14,8) <0,001 
    Endetarm 789 (10,1) 1.202 (10,0) 1.317 (10,9) 955 (9,9) 0,07 
    Tyktarm 601 (7,7) 943 (7,9) 1.031 (8,5) 814 (8,4) 0,10 
    Urinveje 465 (6,0) 791 (6,6) 782 (6,5) 715 (7,4) 0,001 
    Andet 2.690 (34,5) 3.840 (32,0) 3.750 (30,9) 3.061 (31,7) <0,001 
          

a
Inddelingen i kvartiler var baseret på det samlede antal kontakter (konsultation, telefonkonsultation, email-konsultation, hjemmebesøg og samtaleterapi) i 

almen praksis pr. kræftpatientår indtil 2 år efter patientens diagnosedato. 1. kvartil angiver praksis med færrest kontakter pr. kræftpatientår. 
b
Testet via Chi2 –test. 

c
De fem hyppigste typer. Resterende kræfttyper indgår under kategorien ”Andet” 

 

4.4 Sammenhæng mellem kontinuitet i almen praksis og patienters kontakt 

til lægevagten 

I tabel 6A og 6B beskrives sammenhængen mellem kontinuiteten (total antal kontakter) i almen 

praksis og antallet af kontakter til lægevagten pr. kræftpatientår i de tre follow-up-perioder efter 

diagnosen blandt nydiagnosticerede kræftpatienter. Raten for antallet af kontakter til lægevagten er 

angivet ved medianer og IQI i tre follow-up-perioder efter diagnosen. I de tre follow-up-perioder 

faldt medianen for antallet af kontakter til lægevagten pr. kræftpatientår ved faldende kontinuitet i 

almen praksis for både kvindelige og mandlige patienter. Der var desuden et fald i raten, for antallet 

af kontakter til lægevagten, over de tre follow-up-perioder for både kvindelige og mandlige patienter 

i almen praksis.  

Sammenhængen mellem kontinuitet i almen praksis og antallet af kontakter til lægevagten pr. 

kræftpatientår er illustreret ved den relative forskel i medianen for antallet af kontakter til 

lægevagten pr. kræftpatientår mellem referencegruppen (4. kvartil) og praksis med lavere grader af 

kontinuitet (1., 2., og 3. kvartil). For både kvindelige og mandlige patienter var den justerede relative 
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forskel i medianen for antallet af kontakter til lægevagten statistisk signifikant mellem 

referencegruppen (4. kvartil) og almen praksis i de øvrige kvartiler i de tre follow-up-perioder. Dette 

var dog med undtagelse af første follow-up-periode for kvindelige patienter (tabel 6A) og anden 

follow-up-periode for mandlige patienter (tabel 6B). For kvindelige patienter i praksis med lavest 

grad af kontinuitet (1.kvartil) var medianen for antallet af kontakter til lægevagten pr. kræftpatientår 

15-20 % lavere i de tre follow-up-perioder sammenlignet med patienter i praksis med højest grad af 

kontinuitet (4.kvartil). For mandlige patienter var medianen 10-19 % lavere for praksis med lavest 

grad af kontinuitet (1. kvartil) sammenlignet med praksis med højest grad af kontinuitet (4. kvartil). 

 

Tabel 6A: Kontinuitet i almen praksis blandt kvindelige patienter og ratioer af medianer for antallet af kontakter til lægevagten pr. kræftpatientår i 
tre follow-up-perioder efter  diagnosen  

 

Almen 
praksis 

(n) 

Kræftpatientår i  
almen praksis 
 median (IQI) 

Kontakter til lægevagten  

pr. kræftpatientår
b
 

 median (IQI) 

Relative antal 
kontakter 

 ujusteret (95 % CI) 

Relative antal 
kontakter 

justeret
a
 (95 % CI) 

Kontinuitet første halvår        
1. kvartil 577 4,78   (2,49;7,35) 0,66  (0,00;1,45) 0,84 (0,77;0,92) 0,85 (0,77;0,93) 
2. kvartil 578 6,62  (4,49;10,7) 0,86  (0,37;1,56) 0,85 (0,78;0,92) 0,86 (0,79;0,94) 
3.kvartil 578 7,10  (4,64;11,9) 1,07  (0,56;1,80) 0,97 (0,89;1,06) 0,98 (0,90;1,06) 
4. kvartil 578 5,87  (3,50;9,46) 1,03  (0,50;1,89) 1 1 
        

Kontinuitet andet halvår        
1. kvartil 564 4,01  (2,01;6,40) 0,46  (0,00;1,11) 0,79 (0,72;0,86) 0,80 (0,73;0,88) 
2. kvartil 564 6,27  (4,00;9,78) 0,76  (0,31;1,28) 0,85 (0,78;0,92) 0,87 (0,79;0,95) 
3.kvartil 564 6,12  (3,87;10,1) 0,75  (0,33;1,40) 0,83 (0,76;0,91) 0,85 (0,77;0,92) 
4. kvartil 564 5,01  (3,01;8,03) 0,86  (0,35;1,59) 1 1 
        

Kontinuitet tredje halvår        
1. kvartil 547 3,95 (1,99;6,17) 0,42 (0,00;1,00) 0,84 (0,77;0,92) 0,85 (0,78;0,93) 
2. kvartil 547 5,48 (3,49;8,98) 0,61 (0,21;1,14) 0,79 (0,73;0,86) 0,81 (0,74;0,88) 
3.kvartil 547 5,78 (3,79;9,47) 0,63 (0,18;1,16) 0,85 (0,78;0,92) 0,86 (0,79;0,94) 
4. kvartil 548 4,46 (2,49;7,26) 0,78 (0,18;1,54) 1 1 
a
Justeret for alder, komorbiditet, civilstatus, indkomst, uddannelse på praksisniveau (andelen af patienter i praksis i kategorierne: >80 år, 60-79 år, 40-59 år, CCI-score 

1-2, CCI-score ≥3, lav indkomst, middel indkomst, uddannelseslængde <10år og uddannelseslængde 10-15 år); 
b
Kontakter til lægevagten blev opgjort i halvåret efter 

eksponeringen (kontinuiteten i almen praksis) 
 

 
 

  
 

 
 

  

Tabel 6B: Kontinuitet i almen praksis blandt mandlige patienter og ratioer af medianer for antallet af kontakter til lægevagten pr. kræftpatientår i 
tre follow-up-perioder efter diagnosen  

 

Almen 
praksis 

(n) 

Kræftpatientår i  
almen praksis 
 median (IQI) 

Kontakter til lægevagten  

pr. kræftpatientår
b
  

median (IQI) 

Relative antal 
kontakter  

ujusteret (95 % CI) 

Relative antal 
kontakter  

justeret
a
 (95 % CI) 

Kontinuitet første halvår        
1. kvartil 578 4,38 (2,28;6,99) 0,76 (0,00;1,62) 0,80 (0,73;0,87) 0,81 (0,74;0,89) 
2. kvartil 578 6,66 (4,09;10,4) 1,03 (0,45;1,83) 0,80 (0,73;0,87) 0,83 (0,76;0,90) 
3.kvartil 578 7,24 (4,49;12,3) 1,19 (0,57;1,94) 0,91 (0,83;0,99) 0,91 (0,84;0,99) 
4. kvartil 579 6,06 (3,17;9,65) 1,29 (0,50;2,15) 1 1 
        

Kontinuitet andet halvår        
1. kvartil 562 3,65 (2,01;5,67) 0,50 (0,00;1,23)) 0,84 (0,77;0,91) 0,84 (0,77;0,92) 
2. kvartil 563 6,27 (3,51;10,1) 0,88 (0,33;1,49) 0,88 (0,81;0,96) 0,90 (0,82;0,98) 
3.kvartil 562 6,02 (3,51;9,89) 0,99 (0,40;1,69) 0,93 (0,86;1,01) 0,94 (0,86;1,02) 
4. kvartil 563 5,07 (2,75;8,38) 0,94 (0,36;1,71) 1 1 
        

Kontinuitet tredje halvår        
1. kvartil 545 3,47 (1,99;5,48) 0,47 (0,00;1,20) 0,88 (0,81;0,96) 0,90 (0,83;0,98) 
2. kvartil 546 5,12 (2,99;8,67) 0,65 (0,00;1,24) 0,85 (0,78;0,93) 0,87 (0,80;0,94) 
3.kvartil 546 5,90 (3,49;9,10) 0,77 (0,25;1,45) 0,89 (0,82;0,97) 0,91 (0,84;0,99) 
4. kvartil 546 4,32 (2,49;7,16) 0,80 (0,21;1,82) 1 1 
a
Justeret for alder, komorbiditet, civilstatus, indkomst, uddannelse på praksisniveau (andelen af patienter i praksis i kategorierne: >80 år, 60-79 år, 40-59 år, CCI-score 

1-2, CCI-score ≥3, lav indkomst, middel indkomst, uddannelseslængde <10år og uddannelseslængde 10-15 år); 
b
Kontakter til lægevagten blev opgjort i halvåret efter 

eksponeringen (kontinuiteten i almen praksis) 
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I lignende tabeller illustreres sammenhængen mellem face-to-face-kontinuiteten i almen praksis og 

antallet af kontakter til lægevagten pr. kræftpatientår for de tre follow-up-perioder efter diagnosen 

(tabel 7A og 7B). Patienternes behov for kontakt til lægevagten blev lavere ved faldende face-to-face-

kontinuitet, og der var ligeledes et fald i raten for antallet af kontakter til lægevagten over de tre 

follow-up-perioder. Sammenhængen mellem face-to-face-kontinuitet og kontakt til lægevagten var 

ikke nær så udpræget som for kontinuiteten i praksis baseret på det samlede antal kontakter. For 

mandlige patienter var sammenhængen stort set forsvundet. 

 

Tabel 7B: Face-to-face-kontinuitet i almen praksis blandt kvindelige patienter og ratioer af medianer for antallet af kontakter til 
lægevagten pr. kræftpatientår i tre follow-up-perioder efter diagnosen 

 Almen 
praksis 

(n) 

Kræftpatientår i  
almen praksis 
 median (IQI) 

Kontakter til lægevagten  

pr. kræftpatientår
b
  

median (IQI) 

Relative antal 
kontakter  

ujusteret (95 % CI) 

Relative antal 
kontakter  

justeret
a
 (95 % CI) 

Kontinuitet første halvår        
1. kvartil 577 4,72 (2,74;7,23) 0,68 (0,00;1,49) 0,90 (0,82:0,98) 0,91 (0,83;0,99) 
2. kvartil 578 6,22 (4,10;9,66) 0,95 (0,44;1,69) 0,92 (0,84;1,00) 0,94 (0,86;1,02) 
3.kvartil 578 7,30 (4,57;11,8) 0,96 (0,44;1,61) 0,91 (0,84;0,99) 0,93 (0,86:1,02) 
4. kvartil 578 6,19 (3,68;10,0) 1,05 (0,49;1,86) 1 1 
   

 
 

 
  

Kontinuitet andet halvår        
1. kvartil 563 3,80 (2,01;6,01) 0,50 (0,00;1,20) 0,89 (0,81;0,97) 0,89 (0,81;0,97) 
2. kvartil 564 5,68 (3,64;9,18) 0,71  (0,30;1,30) 0,90 (0,82;0,98) 0,91 (0,84;1,00) 
3.kvartil 564 6,35 (4,03;10,2) 0,79 (0,33;1,44) 0,91 (0,83;0,99) 0,92 (0,84;1,01) 
4. kvartil 564 5,52 (3,05;9,52) 0,78 (0,31;1,40) 1 1 
   

 
 

 
  

Kontinuitet tredje halvår        
1. kvartil 547 3,49 (1,99;5,48) 0,47 (0,00;1,14) 0,97 (0,87;1,06) 0,97 (0,87;1,06) 
2. kvartil 547 5,48 (3,29;8,75) 0,62 (0,15;1,18) 0,92 (0,84;1,01) 0,95 (0,87;1,03) 
3.kvartil 547 5,98 (3,91;9,47) 0,65 (0,25;1,20) 0,88 (0,80;0,96) 0,89 (0,82;0,98) 
4. kvartil 548 4,76 (2,73;8,36) 0,69 (0,17;1,31) 1 1 
a
Justeret for alder, komorbiditet, civilstatus, indkomst, uddannelse på praksisniveau (andelen af patienter i praksis i kategorierne: >80 år, 60-79 år, 40-59 år, 

CCI-score 1-2, CCI-score ≥3, lav indkomst, middel indkomst, uddannelseslængde <10år og uddannelseslængde 10-15 år); 
b
Kontakter til lægevagten blev 

opgjort i halvåret efter eksponeringen (kontinuiteten i almen praksis) 

 
 

  
  

 
 

  

Tabel 7B: Face-to-face kontinuitet i almen praksis blandt mandlige patienter og ratioer af medianer for antallet af kontakter til 
lægevagten pr. kræftpatientår i tre follow-up-perioder efter diagnosen 

 Almen 
praksis 

(n) 

Kræftpatientår i  
almen praksis 
 median (IQI) 

Kontakter til lægevagten  

pr. kræftpatientår
b
  

median (IQI) 

Relative antal 
kontakter  

ujusteret (95 % CI) 

Relative antal 
kontakter  

justeret
a
 (95 % CI) 

Kontinuitet første halvår        
1. kvartil 578 4,32 (2,38;6,54) 0,82 (0,00;1,84) 0,92 (0,84;1,00) 0,94 (0,86;1,03) 
2. kvartil 578 6,33 (3,80;9,89) 1,09 (0,45;1,93) 0,96 (0,88;1,05) 1,00 (0,91;1,09) 
3.kvartil 578 7,44 (4,72;11,9) 1,16 (0,57;1,94) 0,94 (0,86;1,03) 0,96 (0,88;1,05) 
4. kvartil 579 6,58 (3,57;11,1) 1,17 (0,49;1,99) 1 1 
        

Kontinuitet andet halvår        
1. kvartil 562 3,51 (2,01;5,63) 0,64 (0,00;1,52) 1,00 (0,92;1,09) 1,02 (0,93;1,11) 
2. kvartil 563 5,31 (3,22;8,80) 0,86 (0,23;1,62) 1,03 (0,95;1,13) 1,07 (0,99;1,17) 
3.kvartil 562 6,53 (3,75;10,6) 0,87 (0,34;1,50) 0,94 (0,86;1,02) 0,96 (0,88;1,04) 
4. kvartil 563 5,63 (3,01;9,60) 0,89 (0,35;1,61) 1 1 
        

Kontinuitet tredje halvår        
1. kvartil 545 2,99 (1,90;4,74) 0,45 (0,00;1,33) 1,04 (0,95;1,13) 1,07 (0,98;1,16) 
2. kvartil 546 4,99 (2,88;8,03) 0,62 (0,00;1,31) 0,96 (0,88;1,05) 1,00 (0,92;1,08) 
3.kvartil 546 5,91 (3,50;9,50) 0,80 (0,25;1,41) 0,94 (0,86;1,02) 0,95 (0,88;1,04) 
4. kvartil 546 5,12 (2,99;8,48) 0,80 (0,32;1,66) 1 1 
a
Justeret for alder, komorbiditet, civilstatus, indkomst, uddannelse på praksisniveau (andelen af patienter i praksis i kategorierne: >80 år, 60-79 år, 40-59 år, 

CCI-score 1-2, CCI-score ≥3, lav indkomst, middel indkomst, uddannelseslængde <10år og uddannelseslængde 10-15 år); 
b
Kontakter til lægevagten blev 

opgjort i halvåret efter eksponeringen (kontinuiteten i almen praksis) 
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5. Diskussion 
Følgende kapitel indeholder et sammendrag af studiets hovedfund efterfulgt af en diskussion af 

studiets resultater i relation til den publicerede litteratur. Dernæst vil de metodiske overvejelser 

blive gennemgået, og afslutningsvis vurderes den interne og eksterne validitet af studiet. 

5.1 Hovedfund 

Nærværende studie har undersøgt, hvor ofte almen praksis havde kontakt til deres kræftpatienter 

efter diagnosen, og om kontinuiteten i almen praksis havde betydning for patienternes kontakt til 

lægevagten.  

Halvdelen af alle almen praksis i Danmark havde mere end 15 årlige kontakter pr. nydiagnosticeret 

kræftpatient i en periode på to år efter diagnosen. Antallet af kontakter faldt med tiden fra 

diagnosen, og medianen for antallet af kontakter til almen praksis pr. kræftpatientår var cirka 17 i det 

første halvår og 12 i det fjerde halvår efter diagnosen. De hyppigste kontakttyper gennem hele 

opfølgningsperioden var konsultation i almen praksis og telefonkonsultation. En stor andel af både 

kvindelige om mandlige patienter havde mellem 1 og 5 kontakter til almen praksis. Omkring 90 % af 

alle patienter havde mindst én kontakt til almen praksis i de fire halvår fra diagnose, og en tredjedel 

havde mindst 10 kontakter i første halvår. Der var ikke forskel på andelen af mænd og kvinde med 

kontakt til almen praksis i de fire halvår fra diagnosen, men konsultationer i almen praksis var 

hyppigere for mænd end for kvinder, mens telefonkonsultationer var hyppigere for kvinder end for 

mænd.  

Resultaterne tydede på en sammenhæng mellem kontinuitet i almen praksis, defineret ved det 

samlede antal kontakter til almen praksis pr. kræftpatientår, og patienternes kontakt til lægevagten. 

Sammenhængen understøttede ikke studiets hypotese. Medianen for antallet af kontakter til 

lægevagten pr. kræftpatientår faldt med faldende kontinuitet i almen praksis, og for almen praksis 

med de to laveste grader af kontinuitet (1. og 2. kvartil) var den relative forskel i medianen for 

antallet af kontakter til lægevagten fra cirka 10 % til 20 % lavere sammenlignet med praksis med 

højest kontinuitet (4. kvartil). En faldende kontinuitet i almen praksis var således associeret med 

relativt færre kontakter til lægevagten blandt praksis patienter. Der var til gengæld ingen 

sammenhæng mellem face-to-face kontinuitet og patienternes kontakt til lægevagten, hvilket tyder 

på at kontakttypen kan være af betydning, når man ser på patienternes behov for kontakt til 

lægevagten. 

5.2 Diskussion af studiets resultater  

5.2.1 Almen praksis’ kontakt til kræftpatienter efter diagnose 

Halvdelen af alle almen praksis havde mere end 15 kontakter pr. nydiagnosticeret kræftpatient om 

året i en periode på indtil to år efter diagnosen, og antallet af kontakter til almen praksis så ud til at 

falde med tiden fra diagnosen. Det kan være vanskeligt at sammenligne resultaterne for antallet af 

kontakter til almen praksis i nærværende studie med andre studier, fordi follow-up-perioden efter 

diagnosen varierer mellem studierne, og fordi definitionen af en kontakt til almen praksis ikke er ens 

studierne imellem. Et hollandsk studie af Jabaaij et al. (20) undersøgte kræftpatienters kontakt til 
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almen praksis i en periode, der ikke var omfattet af behandlingsforløbet og den terminale fase. 

Middelværdien for antallet af kontakter til almen praksis blandt patienter med kræft var 19,5 pr. år 

efter diagnosen, heraf var 3,5 pr. år konsultationer i almen praksis og 1,6 pr. år hjemmebesøg. I 

nærværende studie benyttede patienterne oftere konsultation i almen praksis, og medianen for 

antallet af konsultationer var cirka 6-7 pr. kræftpatientår. Selvom almen praksis fungerer som 

gatekeeper i det hollandske sundhedsvæsen, kan forskellen i antallet af konsultationer skyldes 

forskelle i eksempelvis organiseringen af sundhedsvæsenet, kulturelle forskelle i forhold til 

patienternes brug af almen praksis og forskelle i behandlingstilbuddet til kræftpatienter. Desuden 

kan der være en forskel på, hvordan kontakter registreres og opgøres lande i mellem. I nærværende 

studie blev der ikke taget højde for patienter, der var under behandling eller patienter i den 

terminale fase. Fordi patienter i disse faser kan have andre behandlingsbehov (63), kan det være 

væsentligt at undersøge, om kontaktbehovet til almen praksis er anderledes under disse 

omstændigheder.  

Det er ikke muligt at sige, om faldet i antallet af kontakter til almen praksis over de fire halvår fra 

diagnosedatoen skyldes et højere antal kontakter til almen praksis blandt patienter som døde. 

Resultater fra et dansk studie af Christensen et al. (19) har dog vist et fald i antallet af konsultationer 

hos den praktiserende læge med tiden fra diagnosen. I studiet havde kvinder og mænd umiddelbart 

efter diagnosen henholdsvis 112 % og 154 % flere konsultationer ved den praktiserende læge 

sammenlignet med en kontrolgruppe, mens den relative forskel fra kontrolgruppen efter 12 måneder 

var henholdsvis 43 % og 73 % blandt kvinder og mænd. Sammenholdt med disse resultater er det 

ikke usandsynligt at kræftpatienters behov for at se den praktiserende læge er stort umiddelbart 

efter diagnosen, og at det falder med tiden fra diagnosen. Resultaterne i nærværende studie 

indikerer dog, at der et stort behov for kontakt til almen praksis selv i fjerde halvår efter diagnosen. 

I nærværende studie var der umiddelbart ingen forskel i medianen for antallet af kontakter til almen 

praksis pr. kræftpatientår mellem mænd og kvinder. Resultaterne viste desuden ingen statistisk 

signifikant forskel på andelen af mænd og kvinder med kontakt til almen praksis i de fire halvår fra 

diagnosen. Disse resultater kan virke overraskende, idet der ofte er en forskel på mænd og kvinders 

kontaktadfærd til almen praksis (60,61). Et dansk studie har blandt andet vist, at kvinder 

aldersstandardiseret havde kontakt til almen praksis 47 % oftere end mænd, men resultaterne viste 

også, at den aldersspecifikke forskel blev mindre med øget alder (61). Kræftpatienter er en selekteret 

gruppe, og fordi disse patienter alle er ramt af alvorlig sygdom, kan dette være en af årsagerne til, at 

der ikke observeres en forskel mellem kønnene. Andre studier har ligeledes vist, at forskellen i 

kvinders og mænds kontakt til almen praksis forsvinder, når der er tale om den samme 

underliggende sygdom (64,65). Nærværende studie viste dog en forskel i andelen af mænd og 

kvinder, som benyttede konsultation og telefonkonsultation, hvilket kan tyde på, at adfærden i 

forhold til lægesøgning alligevel adskiller sig mellem mænd og kvinder, når man ser på kontakttypen. 

Nærværende studie viste, at næsten alle nydiagnosticerede kræftpatienter havde kontakt til almen 

praksis efter diagnosen. På trods af at patienterne i en periode efter diagnosen oftest vil være i et 

højt specialiseret behandlingsforløb i den sekundære sektor, lader det til, at almen praksis 

opretholder kontakten til patienterne efter diagnosen. Dette stemmer overens med resultaterne fra 

et tidligere Hollandsk studie af Roorda et al. (21), som fandt at 99,5 % af kvinder med brystkræft 
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havde en face-to-face kontakt til almen praksis det første år efter diagnosen. Nærværende studie kan 

dog ikke belyse, om kontakten til almen praksis er relateret til patientens kræftsygdom, eller om det 

drejer sig henvendelser vedrørende andre sygdomme. Kontaktårsager registreres ikke i 

Sygesikringsregistret, og ved anvendelse af registerdata er det derfor ikke muligt at belyse, hvorfor 

patienten søger læge. Ligeledes viser resultaterne i nærværende studie ikke, om kontaktmønstret 

afhænger af kræfttypen, og om patienter med kræft havde flere kontakter til almen praksis end 

andre patienter.  

5.2.2 Sammenhæng mellem kontinuitet i almen praksis og patienters kontakt til 

lægevagten 

I nærværende studie var den fundne association mellem kontinuitet i almen praksis og patienternes 

kontakt til lægevagten ikke i overensstemmelse med studiets hypotese. Sammenlignet med almen 

praksis med højest kontinuitet, defineret på baggrund af det samlede antal kontakter pr. 

kræftpatientår, viste studiets resultater, at en lavere kontinuitet i almen praksis var associeret med 

en relativt lavere median for antallet af kontakter til lægevagten pr. kræftpatientår. Sammenhængen 

mellem face-to-face-kontinuitet og antallet af kontakter til lægevagten viste dog ingen 

sammenhæng. Så vidt det vides, har sammenhængen mellem kontinuitet i almen praksis og kontakt 

til lægevagten ikke tidligere været undersøgt blandt nydiagnosticerede kræftpatienter.  

Tidligere studier har identificeret mange forskellige mål for kontinuitet (31,33). Antallet af måder 

hvorpå kontinuitet i behandlingen kan opgøres, afspejler et komplekst begreb, der betragtes på 

baggrund af forskellige definitioner. Det er væsentligt at overveje, hvordan målet for kontinuitet i 

behandlingen af kræftpatienter bør defineres. Selvom antallet af kontakter til almen praksis i flere 

sammenhænge er anvendt som et mål for relationskontinuitet (31,33), kan der være flere 

udfordringer forbundet med at anvende dette som en proxy for kontinuitet i behandlingen. Der kan 

ligeledes være udfordringer forbundet med anvendelsen af standardiserede kontinuitetsscore, når 

de opgøres på patientniveau. Det kan blandt andet tænkes, at antallet af kontakter til almen praksis 

til en vis grad afspejler patienter med mere komplekse behandlingsbehov eller med en bestemt type 

lægesøgningsadfærd. Derudover er kræftpatienters behov for kontinuitet sandsynligvis påvirket af 

mange faktorer, herunder om patienten er under behandling, i den terminale fase eller erklæret rask. 

Der kan desuden være nogle individuelle faktorer i patient-behandler-forholdet, som er afgørende 

for patientens oplevelse af kontinuitet, og muligvis vil patienter, som har haft et tæt forhold til den 

praktiserende læge før diagnosen, i højere grad have tendens til at opsøge almen praksis ved 

behandlingsbehov (13). Det kan desuden tænktes, at patienter der har oplevet delay, i forbindelse 

med kræftudredningen i almen praksis, i større grad vil opsøge andre behandlere i sundhedsvæsenet 

på trods af en høj kontinuitet, fordi de kan have mindre tiltro til den praktiserende læge (66). 

I nærværende studie var den analytiske enhed almen praksis, og kontinuiteten var derfor et samlet 

mål for praksis’ tendens til at se deres patienter. Målet for kontinuitet afspejler således ikke et 

individuelt mål for den enkelte patient. Fordi det må antages, at patienten ikke vælger den 

praktiserende læge på baggrund af praksis’ kontinuitet, giver studiet derfor i et vist omfang en bedre 

mulighed for at vurdere effekten af den kontinuitet praksis leverer. Det kan imidlertid ikke udelukkes, 

at dette mål til en vis grad vil være præget af individuelle behandlingsbehov, særligt for praksis hvor 

kontinuiteten blev opgjort på baggrund af få kræftpatienter. Studiets resultater var forskellige alt 
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efter om kontinuitet blev defineret som det totale antal kontakter eller antallet af face-to-face-

kontakter. Dette tyder på, at der kan være forskel på effekten af den kontakttype praksis yder, og 

sandsynliggør, at der kan være en effekt af bestemte typer af kontinuitet i almen praksis.  

Nærværende studie ser på effekten af kontinuitet i tre follow-up-perioder efter patientens diagnose. 

Det specialiserede behandlingsforløb vil sandsynligvis være præget af et møde med mange aktører i 

sundhedsvæsenet, og dette kan have konsekvenser for kontinuiteten i behandlingen. Almen praksis 

kan imidlertid være et fast holdepunkt for patienten, og derfor er det vigtigt at belyse, om der er 

bestemte perioder efter diagnosen, hvor kontinuitet i almen praksis er særlig vigtig. I den henseende 

er det selvfølgelig også centralt, at eksponering og outcome adskilles, hvis man vil kunne vurdere 

effekten af almen praksis’ kontinuitet i behandlingen. Det er ligeledes vigtigt, at belyse, om 

kontinuitet i almen praksis hænger sammen med forskellige outcome. I studiet belyses 

sammenhængen mellem kontinuitet og antallet af kontakter til lægevagten, som er én del af 

akutberedskabet i Danmark. Derudover bør sammenhængen mellem kontinuiteten i almen praksis 

og patienternes kontakt til skadestuen ligeledes undersøges. Et andet centralt outcome kunne være 

behovet for genindlæggelser blandt patienter med kræft. 

Litteratursøgningen identificerede to studier, der undersøgte sammenhængen mellem kontinuitet i 

almen praksis og kontakt til skadestuen blandt terminale kræftpatienter (40,41). Studierne viste, at 

en høj kontinuitet var associeret med færre skadestuebesøg blandt terminale kræftpatienter, og der 

var en dosis-respons-sammenhæng mellem stigningen i kontinuiteten og faldet i antallet af 

skadestuebesøg (40,41). Begge studier beskrev kontinuiteten på patientniveau, og definerede den på 

baggrund af et standardiseret objektivt mål i form af en kontinuitetsscore. I Burge et al. (41) 

inkluderede målet for kontinuitet antallet af konsultationer i almen praksis og antallet af forskellige 

læger, der havde kontakt til den enkelte patient. Det skal bemærkes, at dette studie blev udført som 

et tværsnitsdesign. I Almaawiy et al. (40) blev målet defineret som involveringen af almen praksis, og 

scoren blev således udregnet som andelen af kontakter til almen praksis set i forhold til det totale 

antal kontakter til både almen praksis og den onkologiske afdeling, patienten var tilknyttet. Almaawiy 

et al. (40) anvendte ligeledes antallet af kontakter til almen praksis som en proxy for kontinuitet i 

behandlingen. Studiets resultater viste en øget risiko for hospitalskontakter, hvis antallet af besøg pr. 

uge i almen praksis var ≥4. Der ser således ud til at være en effekt af kontinuitet i behandlingen af 

terminale kræftpatienter, men resultaterne understreger også vigtigheden af, at målet for 

kontinuitet bør overvejes nøje i henhold til den konkrete problemstilling. 

5.3 Metodiske overvejelser 

Anvendelsen af registre til epidemiologiske undersøgelser har flere fordele. CPR-nummeret kan 

anvendes som personidentifikation og give mulighed for sammenkobling af mange informationer fra 

forskellige registre. Det er desuden muligt at se på store studiepopulationer, samtidig med dette er 

relativt økonomisk set i forhold til indsamling af eksempelvis spørgeskemadata i et kohortestudie. 

Udtalelser omkring sammenhænge forudsætter dog overvejelser med hensyn til, om associationen 

kan være opstået på grund af systematiske fejl eller tilfældig variation. I de følgende afsnit vil det 

blive diskuteret, hvordan bias, i forbindelse med selektions- og informationsbias samt confounding 

og statistisk usikkerhed, kan have påvirket studiets resultater.  
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5.3.1 Selektionsbias 

I kohortestudier er selektionsbias relateret til ikke-deltagelse eller frafald ved follow up, og bias 

opstår, hvis deltagelse afhænger af både eksponering og outcome. Selektionsbias kan både påvirke 

studiets interne og eksterne validitet (50).  

Studiepopulationen i nærværende studie omfatter alle aktive almen praksis i Danmark. Patienter 

med kræft blev identificeret ved hjælp af Cancerregistret, og dermed inkluderede studiet alle 

incidente kræfttilfælde på nationalt plan. Studiet blev gennemført uden kontakt til almen praksis og 

patienter med kræft, hvorfor der ikke antages at være selektionsproblemer forbundet med 

deltagelse i studiet. Identifikation af patienter med kræft, via Cancerregistret, antages desuden ikke 

at give problemer med udvælgelsen af patienter, idet både validitet og datakomplethed af registret 

sikres på baggrund af forskellige tiltag. For at opnå en høj datakomplethed af Cancerregistret, 

sammenkøres det med LPR, Landsregistret for Patologi og Dødsårsagsregistret. Den histologiske 

verificering af tumorer er med til at øge validiteten af registret. Desuden sikres validiteten i det 

daglige arbejde med registret, samt ved den årlige publikationen af data fra registret (43,44).  

Ikke alle patienter kunne følges i en periode på to år efter diagnosen. Sammenhængen mellem 

eksponering og outcome blev i studiet vurderet i henhold til tre eksponeringsperioder med 

efterfølgende outcomeperiode, og der var et frafald af patienter i de forskellige follow-up-perioder. 

Hvis frafaldet af patienter var associeret til både kontinuiteten i almen praksis og outcome i studiet, 

ville det give anledning til selektionsbias. Et eksempel kunne være, hvis patienter i praksis med lav 

kontinuitet, som havde behov for kontakt til lægevagten, oftere døde eller fraflyttede praksis 

sammenlignet med patienter i praksis med høj kontinuitet. Dette ville føre til en overestimering af 

sammenhængen mellem faldende kontinuitet og et lavere antal kontakter til lægevagten. Scenariet 

kunne opstå, hvis patienter i praksis med lav kontinuitet eksempelvis var mere syge på 

diagnosetidspunktet. Risikoen for et differentieret bortfald i de forskellige studieperioder kan ikke 

udelukkes, men den antages at være lille, idet patienterne ikke vælger praksis på baggrund af 

kontinuitet, og idet de ikke har kendskab til deres fremtidige behov for kontakt til lægevagten. 

Missing værdier 

Problemer med datakomplethed kan ligeledes give anledning til selektionsbias. Regressionsanalysen 

ekskluderer patienter med manglende informationer i en eller flere variable som følge af den 

statistiske procedure. Dette kan potentielt føre til bias af estimaterne i den justerede analyse. 

Antallet af missing værdier for de inkluderede confoundervariable var generelt lavt (<0,3 %), for 

uddannelsesniveau manglede der dog informationer for 5,5 % af patienterne. Fordi 

confoundervariablene i studiet blev indhentet fra nationale registre, antages det at være tilfældigt, 

hvilke almen praksis der havde patienter med manglende oplysninger. Resultaterne viste da også, at 

der ikke var en skæv fordeling af patienter med missing værdier i forhold til kontinuiteten i almen 

praksis. Patienter med missing værdier indgik derfor i beregningen af andelen af patienter i almen 

praksis i de forskellige confounderkategorier. På baggrund af de få missing værdier og de 

registerbaserede data, vurderes selektionsbias i forbindelse med missing værdier for 

confoundervariable usandsynlig. Hvis der er en høj andel af missing værdier i et datasæt kan man på 
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baggrund af visse forudsætninger vælge at lave multiple imputation. Denne metode gør det muligt at 

inkludere patienter med manglende informationer i de statistiske analyser. 

5.3.2 Informationsbias 

Informationsbias kan opstå som følge af en systematisk misklassifikation af både eksponering og 

outcome. Hvis der er samme grad af misklassifikation, i de grupper der sammenlignes, vil 

misklassifikationen være ikke-differentieret, og dette fører som udgangspunkt til bias mod nul-

hypotesen. Ikke-differentieret misklassifikation kan således ikke forklare en eventuel sammenhæng. 

Er der derimod forskel i informationskvaliteten i de grupper man sammenligner, kan der opstå 

differentieret misklassifikation. Differentieret misklassifikation kan føre til bias i form af en 

systematisk over- eller underestimering af sammenhængen mellem eksponering og outcome (50). 

Det er som udgangspunkt en fordel at anvende registerbaserede data til bestemmelse af eksponering 

og outcome, fordi disse informationer som oftest registreres uafhængigt af hinanden. Anvendelse af 

registerdata kan derfor forebygge differentieret misklassifikation. Ulempen ved at anvende 

registerbaserede data er, at de som oftest registreres til administrative formål, hvilket kan påvirke 

nøjagtigheden af data. Mulige årsager til fejl og unøjagtighed i registre kan fx skyldes, at mange 

indberetninger er obligatoriske, og pligten til at registrere kan nedsætte validiteten, fordi de som 

foretager registreringen ikke har nogen personlig interesse i data. Fejlregistreringer kan også opstå 

på baggrund af indtastningsfejl eller variation i registreringspraksis (46). Klassificeringen af både 

eksponering og outcome i studiet er derfor også afhængig af de anvendte registres datakomplethed 

og validitet. Validiteten af Sygesikringsregistret er central i nærværende studie, idet registret danner 

grundlag for bestemmelse af både eksponering og outcome. Der er ikke udført valideringsstudier af 

Sygesikringsregistret, men fordi data er knyttet til refusion af omkostninger, relateret til den 

offentlige sygesikring, antages dækningsgraden at være god (67).  

Manglende registrering eller overregistrering af ydelser i Sygesikringsregistret kan give anledning til 

misklassifikation af både eksponering og outcome i nærværende studie. Set i forhold til det 

økonomiske incitament er en underrapportering af ydelser usandsynlig. Der er potentielt risiko for 

overregistrering af ydelser, men dette forebygges sandsynligvis ved, at almen praksis skal redegøre 

for deres fakturaer, hvis de overstiger gennemsnittet for almen praksis i den pågældende region med 

25 % (67). Registreringen af ydelser i almen praksis afhænger næppe af kontinuiteten i praksis og 

patienternes kontakt til lægevagten. Det er ligeledes usandsynligt, at patienter med kræft har flere 

overregistreringer i lægevagten end andre patienter, og at registreringen af ydelser i lægevagten 

afhænger af patientens kontinuitet i almen praksis. Desuden sikrer identifikationen af patienten ved 

CPR-nummer, i både almen praksis og lægevagten, at alle kontakter registreres på individniveau. 

Eksponering og outcome blev i studiet bestemt på baggrund af patientens opfølgningstid, defineret 

som tiden fra diagnosedatoen til datoen for død, lægeskift eller udvandring. Registreringen af disse 

udfald i de anvendte registre vil næppe være relateret til hverken eksponering eller outcome. 

Misklassifikation af eksponering og outcome vurderes derfor samlet set at være ikke-differentieret. 
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5.3.3 Confounding 

Udvælgelsen af confoundere blev foretaget a priori på baggrund af tilgængelige variable i de 

anvendte registre. Det blev desuden vurderet om disse variable kunne være potentielle confoundere 

for sammenhængen på baggrund af litteraturen. De udvalgte confoundere omfattede patienternes 

køn, alder, civilstatus, komorbiditet og socioøkonomiske status i form af uddannelse og indkomst 

(51-55).  For at en variabel kan være en potentiel confounder, skal den være en selvstændig 

risikofaktor for outcome, den skal være skævt fordelt mellem eksponeringsgrupperne, og den må 

ikke være et led i årsagskæden mellem eksponering og outcome. Selvom de statistiske tests viste en 

skæv fordeling af langt de fleste variable, skal det bemærkes, at en statistisk signifikant forskel 

mellem grupper ofte vil opnås, hvis antallet af observationer er stort nok. Den mest udtalte trend i 

forhold til skævheden mellem grupperne var for patienternes uddannelsesniveau. Kontrollen for de 

udvalgte variable ændrede ikke væsentligt på estimaterne i studiet. Dette kan bl.a. skyldes, at de 

udvalgte confoundere ikke var udpræget skævt fordelt mellem grupperne, eller at de ikke var 

dækkende for den undersøgte sammenhæng. Der er desuden mulighed for residual confounding på 

grund af for grove inddelinger af kategorier (50). 

En svaghed ved registerdata er, at data kan mangle relevante detaljeringsgrader og informationer i 

forhold til at belyse studiets formål, fordi registrene oftest anvendes til administrativt brug. Udover 

de udvalgte confoundere havde det været relevant at inddrage andre faktorer som patienternes 

sygdomsgrad, og perioder hvor patienter havde en åben indlæggelse. Målgruppe for åben 

indlæggelse kan være forskellige hospitaler imellem, men det drejer sig ofte om patienter med kræft 

i det terminale stadie eller patienter i kemoterapibehandling. Patienter med en åben indlæggelse kan 

kontakte deres stamafdeling direkte ved akutte behandlingsbehov uden visitation (68).  

Idet analyserne tog udgangspunkt i kontinuiteten i almen praksis, havde det desuden været relevant 

at justere for faktorer, som var relateret til almen praksis. Herunder kunne karakteristika såsom 

lægens køn, alder, praksistype og antal tilmeldte patienter i praksis tænkes at være potentielle 

prædiktorer for patienternes brug af akutydelser. Ligeledes er det muligt, at der er en geografisk 

forskel mellem henvendelser til lægevagten, alt efter om patienten bor i by eller landområde (3). 

Disse variable blev ikke inddraget i modellen, idet de ikke var tilgængelige i de anvendte registre. På 

trods af justeringen i den multivariate analyse, er der derfor risiko for, at ukendte, ikke-målbare og 

ikke-tilgængelige confoundere kan have ført til bias af resultaterne. 

Effektmodifikation 

Ved inddragelse af confoundere i den statistiske model, er det ligeledes relevant at vurdere, om 

nogle variable kan være effektmodifikatorer for den undersøgte sammenhæng. Vurderingen af 

effektmodifikation skal foretages i relation til det anvendte associationsmål, og i den multivariate 

analyse kan der undersøges for interaktion mellem de forklarende variable. Data vedrørende de 

forklarende variable i nærværende studie blev indsamlet på patientniveau, mens analyseenheden var 

almen praksis. Fordi confoundervariablene indgår som andelen af patienter i praksis, vil mulig 

effektmodifikation sandsynligvis opstå som følge af et komplekst sammenspil af sammensætningen 

af patienter i praksis, som kan være vanskelig at udrede.  
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5.3.4 Statistisk præcision 

I kvantitative studier kan flere aspekter påvirke den tilfældige usikkerhed på estimaterne, herunder 

eksempelvis variation i dataindsamlingen, studiets størrelse, bortfald og antallet af kovariate i den 

justerede analyse (62). Den tilfældige usikkerhed kan kvantificeres i form af estimaternes 

konfidensintervaller, og usikre estimater vil være præget af relativt brede konfidensintervaller. På 

baggrund af studiepopulationens størrelse vil nærværende studie som udgangspunkt have en høj 

statistisk præcision, og den fundne sammenhæng skyldes med stor sandsynlighed ikke statistiske 

usikkerheder. For alle follow-up-perioder var der stort set samme tendens til en relativt lavere rate 

for antallet af kontakter til lægevagten pr. kræftpatientår, når almen praksis med højest kontinuitet 

blev sammenlignet med praksis med lavere grader af kontinuitet. Dette styrker troen på, at de 

fundne estimater ikke er påvirket af statistiske usikkerheder.  

5.4 Intern og ekstern validitet 

Risikoen for selektions- og informationsbias vurderes at være lille, og studiet har en høj statistisk 

præcision som følge af den store studiepopulation. Der blev desuden taget højde for relevante 

confoundere på patientniveau. Dette er alle faktorer, som styrker den interne validitet i studiet. Den 

interne validitet kan dog være påvirket af bias i form af umålt confounding, idet der ikke blev 

inddraget potentielle confoundere på praksisniveau eller taget højde for patientens sygdomsgrad og 

åbne indlæggelser.  

Alle aktive almen praksis og patienter med en incident kræftdiagnose blev inkluderet i  den anvendte 

studieperiode. Resultaterne afspejler således, hvor ofte almen praksis er i kontakt med alle 

nydiagnosticerede kræftpatienter i Danmark indtil to år efter diagnosen. Det kan være vanskeligt at 

foretage en international generalisering af studiets resultater, idet organiseringen af almen praksis i 

Danmark adskiller sig fra mange andre lande. Det danske system er blandt andet karakteriseret ved 

listesystemet og funktionen som gatekeeper, hvilket er med til at sikre en høj kontinuitet i 

behandlingen af patienter i almen praksis. Desuden har alle ret til lige adgang til behandling i både 

den primære og sekundære sektor, og stort set al kontakt til sundhedsvæsenet er uden egenbetaling. 

Studiet inkluderede alle typer af kræft for at belyse, hvor ofte almen praksis er i kontakt med denne 

patientgruppe. Det vil sandsynligvis være forskel på, hvor ofte patienter med forskellige kræfttyper 

har behov for kontakt til almen praksis, og der må derfor tages forbehold for generaliserbarheden til 

specifikke kræfttyper.  

For sammenhængen mellem kontinuitet i almen praksis og patienters kontakt til lægevagten er den 

internationale generaliserbarhed ligeledes begrænset af organisatoriske forskelle i 

sundhedsvæsenet. Det er ligeledes sandsynligt, at effekten af kontinuitet i behandlingen af patienter 

med kræft kan afhænge af patientens kræfttype, hvorfor man må være varsom med at generalisere 

resultaterne til specifikke kræfttyper. Desuden er det væsentligt at bemærke, at den samme 

definition af kontinuitet er vigtig, hvis man ønsker at sammenligne resultater på tværs af studier. 

Nærværende studie beskriver kontinuiteten på praksisniveau, og det kan derfor være vanskeligt at 

sammenligne disse resultater med studier som beskriver kontinuitet på patientniveau. 
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6. Konklusion 
Antallet af kontakter til nydiagnosticerede kræftpatienter i almen praksis svarede til, at halvdelen af 

alle almen praksis årligt havde mere end 15 kontakter pr. patient i en periode på to år efter 

diagnosen. Cirka 90 % af alle patienter havde mindst én kontakt til almen praksis i første, andet, 

tredje og fjerde halvår fra diagnosen, mens 30 % havde mere end 10 kontakter det første halvår efter 

diagnosen. I fjerde halvår efter diagnosen var andelen af patienter med mere end ti kontakter faldet 

til cirka 20 %. Der var ikke forskel på andelen af mænd og kvinder i forhold til antallet af kontakter til 

almen praksis. Resultaterne viste dermed, at stort set alle nydiagnosticerede patienter med kræft ses 

i almen praksis, og der ser således ud til at være en høj grad af kontinuitet i almen praksis behandling 

af både kvindelige og mandlige patienter med kræft efter diagnosen.  

Hypotesen, at en høj kontinuitet i almen praksis ville føre til færre kontakter til lægevagten blandt 

nydiagnosticerede kræftpatienter, kunne ikke bekræftes i nærværende studie. Studiet viste derimod 

at patienter i praksis med lavere grad af kontinuitet, defineret på baggrund af det samlede antal 

kontakter til almen praksis, havde en median for antallet af kontakter til lægevagten pr. 

kræftpatientår, der var relativt lavere end for patienter i praksis med højest kontinuitet. For de to 

laveste niveauer af kontinuitet var medianen for antallet af kontakter til lægevagten pr. 

kræftpatientår i almen praksis 10-20 % lavere sammenlignet med praksis med højest kontinuitet. 

Selvom praksis formår at yde en høj kontinuitet efter patientens kræftdiagnose, lader det således 

ikke til at have en effekt på patienternes brug af lægevagt. Dette kan skyldes, at det anvendte mål for 

kontinuitet ikke var dækkende for den egentlige kontinuitet i praksis, og målet kan i nogen grad 

afspejle mere kompleks sygdom eller en anderledes lægesøgningsadfærd blandt patienterne. 

Studiets resultater viste imidlertid ingen sammenhæng mellem face-to-face-kontinuiteten og 

patienternes kontakt til lægevagten. Det tyder derfor på, at kontinuiteten i almen praksis kan have 

betydning for patienternes kontakt til lægevagten, og at typen af kontinuitet er væsentlig for denne 

effekt. 
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7. Perspektivering 
Med et stigende antal kræftpatienter er det væsentligt at belyse patienternes behov for kontakt til 

primærsektoren efter kræftdiagnosen. Nærværende studie viser, at almen praksis fastholder 

kontakten til langt størstedelen af nydiagnosticerede patienter med kræft, hvilket indikerer et 

behandlingsbehov relateret til almen praksis. Fordi almen praksis har regelmæssig kontakt til 

patienterne, kan den praktiserende læges viden om patienten således udnyttes i målet om at skabe 

en større sammenhæng og koordinering på tværs af sektorer både under behandlingen, men også 

når patienten er erklæret rask, og skal til efterfølgende kontroller. Fremtidige studier bør belyse, 

hvilke konkrete behandlingsbehov i almen praksis der er relateret til kræftsygdommen, ligesom det 

er væsentligt at se på kontaktmønstret for specifikke kræfttyper. I relation til et øget behov for 

kontakt til almen praksis kan det ligeledes være vigtigt at fokusere på, hvordan behandlingsforløbet 

bør organiseres, med henblik på at skabe den bedst mulige koordinering og kommunikation på tværs 

af sektorer.   

Det er naturligvis ønskværdigt for patienten, at behandlingsbehov i relation til kræftsygdommen 

varetages i dagtimerne, idet et behov for kontakt til lægevagten må antages at være forbundet med 

eksempelvis uventede komplikationer. Ligeledes er det centralt for patienten, hvis skadestuebesøg 

og genindlæggelser i relation til kræftsygdommen kan undgås. Patienters brug af akutydelser er 

desuden relateret til omkostninger for samfundet, og det er naturligvis vigtigt at sikre den bedst 

mulige udnyttelse af samfundets ressourcer. I relation til både patientperspektivet og det 

økonomiske perspektiv er det væsentligt at klarlægge, om kontinuitet i behandlingen i almen praksis 

kan forebygge kontakt til lægevagten og brug af andre akutydelser.  Hvis man vil være i stand til at 

måle effekten af kontinuitet i behandlingen, må det naturligvis sikres, at det mål der anvendes som 

proxy for kontinuitet, er et validt mål. Idet kontinuitet er et abstrakt begreb, der er sammensat af 

faktorer relateret til både patienten og behandleren, kan det være vanskeligt at definere et mål som 

rummer begrebet. Derudover kan det sandsynligvis være vanskeligt at se isoleret på 

relationskontinuiteten mellem almen praksis og kræftpatienter, fordi patientens behandlingsforløb i 

almen praksis ligeledes påvirkes af informations- og organisationskontinuiteten. Fremtidige studier 

bør derfor forsøge at klarlægge, hvordan kontinuiteten kan måles i almen praksis. Eksempelvis kunne 

kontinuitet i praksis defineres på baggrund af antallet af kontakter pr. år for alle patienter i praksis, 

eller man kunne vælge at definere kontinuitet på baggrund af praksis’ kontakt til kroniske patienter. 

En alternativ analysestrategi kunne være at udføre analyserne på patientniveau og tage højde for 

karakteristika i almen praksis i en clusteranalyse. Fremtidige studier bør således fokusere på 

analysestrategien og på målet for kontinuitet i behandlingen af patienter med kræft. Nærværende 

studie inkluderede alle typer af kræft, og fordi denne sygdomskategori dækker over forskelligartede 

typer af sygdom, kan det tænkes, at effekten af kontinuitet afhænger af kræfttypen. Effekten af 

kontinuitet bør derfor undersøges i relation til specifikke kræfttyper, ligesom det bør vurderes, 

hvordan kontinuitet i almen praksis hænger sammen med eksempelvis patienternes kontakt til 

skadestue og behov for genindlæggelser. 
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Forfatter, 

land (år) 

Formål Metode Resultater Diskussion Konklusion Kvalitet* og 

kommentarer 

Kontinuitet og brug af sundhedsydelser  

Burge et al. 

Canada 

(2003) 

At undersøge om en 

større kontinuitet i 

FP’s (family 

physician) 

behandling af 

cancerpatienter i 

den terminale fase 

er associeret med 

mindre behov for 

brug af skadestue 

Retrospektivt 

populationsbaseret studie af 

administrative data fra 1992-

1997. 

Inklusion: Patienter med en 

cancerdiagnose som døde af 

cancer. Mindst tre besøg ved 

FP i de seneste 6 måneder. 

Eksponering: Lav kontinuitet i 

behandlingen 

(kontinutitetsscore, antal 

besøg og antallet af læger 

som varetager patienten)  

Outcome: Antallet af 

skadestuebesøg i patientens 

restlevetid. 

Justering for relevante 

confoundere (bla. Alder, køn, 

indkomst osv.) 

 

8,702 patienter besøgte skadestuen 

11,552 gange.  

I forhold til patienter med høj kontinuitet 

var risikoen for skadestuebesøg: 

RR=3.93 (95% CI: 3.57-4.34) for patienter 

med lav kontinuitet 

RR=2.28 (95% CI: 2.14-2.42) for patienter 

med moderat kontinuitet.  

Logistisk regressions analyse 

(sandsynlighed for at have haft et 

skadestuebesøg). 

Lav kontinuitet: OR=8.67 (95% CI: 6.85-

11.0) 

Moderat kontinuitet: OR=3.92 (95% CI: 

3.52-4.36). 

Da der er tale om terminale patienter, kan 

disse være anderledes end ”almindelige” 

patienter. Terminale patienter ønsker som 

regel at undgå skadestuebesøg. 

Patienternes motivation til at undgå 

skadestue, og for at have kontakt til så få 

forskellige læger som muligt kan medfører 

at associationen er relateret til patient 

karakteristika og ikke GP 

Svagheder: Ikke mulighed for at medtage 

sygdomsgraden i analyserne. Man kender 

ikke grunden til skadestuebesøgene som 

kan være berettigede 

Lav kontinuitet ser 

ud til at være 

associeret med 

flere 

skadestuebesøg. 

Dosis-respons 

sammenhæng. 

 

Lav kvalitet 

Studiet 

konkluderer 

meget stærkt 

selvom der ikke 

tages højde for 

eller omtales 

risikoen for 

årsagsforveksling 

idet eksponering 

og udfald måles 

samtidigt. Kan ikke 

sige noget om 

kausalitet 

 

Almaawiy et 

al. Canada 

(2014) 

At undersøge 

associationen 

mellem kontinuitet i 

almen praksis og 

indlæggelse på 

hospital eller 

kontakt til 

skadestue i de 

sidste to uger af 

livet. Desuden 

sammenhængen 

med død på 

hospitaltet, blandt 

patienter der 

tildeles palliativ 

hjemmepleje.  

Retrospektivt 

populationsbaseret 

kohortestudie. 

Eksponeringsperioden blev 

defineret fra datoen ved 

tildeling af palliativ 

hjemmepleje (maksimum 365 

dage før død) og indtil 14 

dage før død. I de sidste 14 

dage blev outcome målt. 

Referencegruppen var 

patienter med lav 

kontinuitet.  

Eksponering: Kontinuitet, der 

blev udvalgt to forskellige mål 

for dette  på baggrund af 

resultater fra et systematisk 

34,625 cancerpatienter døde i 2006 af 

disse modtog 9467 palliativ 

hjemmepleje. 1380 havde ingen besøg af 

GP hvorimod 8078 havde mindst et 

besøg. 

MUCP-score: 

41% havde høj score 

29% havde medium score 

30% havde lav score 

FP/uge: En tredjedel <0.5/uge, 24% 

havde >0.5-1/uge, 9% >4/uge.  

En høj MUCP-score/høj kontinuitet var 

associeret med lavere sandsynlighed for 

at have de tre outcomes. Dosis-respons 

effekt. 

FP/uge: Højt antal mindskede brug af 

skadestue (dosis-respons). 

Studiet indikerer, at involvering af FP er 

associeret med mindre akut behandling i 

den sidste del af livet. Der ser ud til at være 

dosis-respons for både MUCP og 

FPbesøg/uge i forhold til skadestuebesøg. 

Dog modsat trend for FPbesøg/uge >4 ift. 

død på hospital og indlæggelser. 

Mulig forklaring på, hvorfor kontinuitet 

virker: Besøg på skadestuen kan skyldes 

dårlig symptomkontrol, ukontrolleret 

smerte og manglende coping � flere 

besøg af FP kan identificere disse 

problemer, og tage hånd om det inden 

skadestue er nødvendig. 

 

Der er ikke mulighed for at se, om 

patienterne kun bruger én FP, studiet ser 

Større kontinuitet i 

behandling 

defineret ved MUCP 

var associeret med 

laver behov for 

skadestue og 

indlæggelse og 

større FP 

involvering (FP/uge) 

var associeret med 

mindre risiko for ED 

og død på 

hospitalet på nær 

patienter med 

>4besøg/uge. 

Høj kvalitet 

Studiets resultater 

kan ikke 

generaliseres til 

nydiagnosticerede 

patienter med 

kræft.  

 

Spørgsmålet er om 

der er vagt 

kontinuitetsmål, 

der i højere grad 

afspejler patient 

karakteristika. 

Dette diskuteres 

ikke af forfatterne 



Artikeloversigt Bilag 1 
 

review: MUPC-

kontinuitetsscore samt FP 

besøg/uge. 

MUCP angiver fraktionen at 

besøg til den normale 

kontaktperson = FPbesøg/ (FP 

+ onkologiske besøg), dvs det 

er kontinuitet af FP 

involvering. 

Outcome: Indlæggelse i de 2 

sidste uger af livet (ja/nej), 

skadestuebesøg i de to sidste 

uger af livet (ja/nej), død på 

hospital (ja/nej) 

Lidt mere blandet for død på hospital og 

hospitalsbesøg hvor >4 FP besøg/uge 

førte til øget risiko. 

på FP som et speciale! Det forventes dog at 

patienterne kun har en FP. 

Ikke mulighed for at differentiere mellem 

palliative og almindelige indlæggelser 

hvilket kan forklare flere indlæggelser 

bland de med >4 FPbesøg/uge. 

 

Målet for kontinuitet diskuteres ikke. 

Kontinuitetsscoren er et mål for antal 

kontakter til almen praksis set i forhold til 

alle kontakter til almen praksis og 

onkologiske kontakter. Lav kontinuitet kan 

derfor afspejle patienter med mere 

komplekse behov, hvilket forklarer 

sammenhængen. Patienter kan opnå en 

god kontinuitet hvis de ikke har behov 

onkologisk kontakt, men dette kan hænge 

sammen med de er mindre syge. 

 

Aubin et al. 

Canada 

(2013) 

At klassificere, 

beskrive og vurdere 

effekten af 

interventioner, der 

havde til formål at 

forbedre 

kontinuiteten i 

behandlingen af 

patienter med kræft 

Systematisk review 

(Cochrane) 

Randomiserede kontrollerede 

studier, samt andre studier 

med et randomiseret design 

blev vurderet ift. inklusion i 

reviewet. Kun studier hvor 

størstedelen af patienter var 

patienter med kræft (>50%) 

blev inkluderet.  

To reviewers beskrev 

interventionerne, udtrak data 

og vurderede risikoen for 

bias.  

51 studier blev inkluderet. Der blev 

anvendt tre forskellige modeller i 

henhold til interventioner. Der var 

primært tale om shared care, case 

management og brug af tværfaglige 

teams. 

Der blev ikke fundet nogen signifikant 

forskel mellem patienter i 

interventionsgrupperne og patienter som 

modtog vanlig behandling. Outcomes 

undersøgt i de inkluderede studier var 

blandt andet: livskvalitet, tilfredshed 

med behandlingen og fysisk, psykisk og 

funktionel status. 

På baggrund af stor heterogenitet af de 

inkluderede studier, er det ikke muligt at 

belyse effekten af interventioner, som 

kunne forbedre kontinuiteten i 

behandlingen af patienter med kræft.  

Kun et studie havde som primært formål at 

forbedre kontinuiteten i behandlingen, de 

resterende 50 studier anvendte modeller, 

som var vurderet til, at kunne forbedre 

kontinuiteten.  

Der er ingen international enighed om 

hvordan forskellige typer af kontinuitet 

skal defineres, eller hvordan man bør måle 

størrelsen af kontinuitet. Dette 

vanskeliggør yderligere sammenligningen 

af forskellige studiers effekt.  

Der er ingen 

egentlig evidens for 

effekten af de 

forskellige 

interventioner (på 

baggrund af 

heterogenitet). Der 

er dog stadig grund 

til at vurdere og 

udføre studier, der 

har som primært 

formål at øge 

kontinuiteten i 

behandlingen af 

patienter med 

kræft. 

 

Høj kvalitet 

Antallet af 

forskelligartede 

interventioner 

understreger, at 

der er tale om 

komplekse 

forhold, når man 

ønsker at 

undersøge, om 

kontinuitet har en 

effekt. 

Van 

Walraven et 

al. Canada 

(2010) 

At undersøge om 

der er en 

association mellem 

forskellige former 

for kontinuitet i 

Systematisk review. 

Systematiske søgestrategi, 

artikler blev identificeret via 

MEDLINE (ingen andre 

databaser blev anvendt) og 

Der blev identificeret 139 engelske 

artikler som forsøgte at måle 

associationen mellem kontinuitet og 

outcome. 43 af disse målte ikke 

kontinuitet når det kom til stykket. I alt 

Langt størstedelen af litteratur publiceret 

vedrørende kontinuitet i behandlingen og 

outcomes lever ikke op til de metodiske 

kriterier i artiklen. Disse kriterier er sat for 

at undgå bias. 

Reviewet viser en 

stærk og robust 

association mellem 

provider kontinuitet 

og både brug af 

Moderat kvalitet 

 

Heterogeniteten 

mellem de 

inkluderede 
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behandlingen af 

patienter og 

relevante outcome 

referencesøgning 

Flere kriterier ift. inklusion af 

studier: Studierne skulle have 

til formål at måle kontinuitet. 

Outcome skulle måles som 

enten klinisk (fx død), brug af 

ressourcer (fx indlæggelse, 

skadestue), compliance ift. 

behandlingsplan eller 

patienttilfredshed ift. den 

behandling patienten 

modtog.   

Der skulle desuden være en 

tidsmæssig adskillelse 

mellem måling af 

eksponering og outcome � 

dette for at sikre, at man ser, 

om der er en kausal 

sammenhæng 

82 målte kontinuitet og outcome 

samtidig uden korrekt analyse, og blev 

derfor ekskluderet.  

Efter hånd/referencesøgning som 

identificerede 4 studier, blev der 

inkluderet i alt 18 studier i reviewet. 

Flest studier brugte et retrospektivt 

kohortedesign eller et tværsnitsdesign, et 

studiet var RCT. Det mest almindelige var 

ambulatoriepatienter i klinikken, to 

studier inkluderede patienter som blev 

udskrevet. 

16 af de 18 studier målte provider-

kontinuitet (relationskontinuitet). De 

fleste anvendte objektive mål for 

kontiunitet (fx indexscore). 8 ud af 9 

studier der havde brug af 

sundhedsydelser som outcome, fandt en 

signifikant sammenhæng mellem øget 

kontinuitet og forbedring af outcome. 

Patienttilfredshed så også ud til at 

forbedres med øget kontiunitet. 5 ud af 7 

studier fandt en signifikant association 

Provider-kontinuitet ser ud til at være 

associeret med forbedrede patient-

outcome. Det er ikke muligt at belyse 

sammenhængen mellem informations- og 

organisationskontinuitet, da der ikke er 

flere studier der undersøger det. 

Da den samlede kontinuitet i behandlingen 

består af både provider, information og 

organisationskontinuitet er det væsentligt 

at specificere hvilken type der undersøges. 

Randomiserede studier som direkte eller 

indirekte har forsøgt at øge kontinuiteten, 

har vist forskellige resultater.  

En væsentlig pointe er at studier bør måle 

kotinuitet og outcome med en tidsmæssig 

adskillelse for at undgå bias. 

Meget forskellige populationer i de 

inkluderede studier. Der er studier med 

børn, med voksne og det er forskelligt om 

det er ambulatorium eller indlagte 

patienter, der er med i studierne. Det ser 

ud som om der er en association, men der 

kan ikke drages stærke konklusioner på 

baggrund af reviewet. 

 

sundhedsydelser og 

i mindre omfang 

patienttilfredshed. 

Behov for mere 

forskning angående 

informations og 

organisationskontin

uitet 

studier. Fine 

metodemæssige 

kriterier ift. 

inklusion af 

studier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kræftpatienters kontakt til almen praksis 

Jabaaij, 

Holland 

(2012) 

At sammenligne 

brugen af 

sundhedsydelser i 

almen praksis efter 

endt behandling 

hos patienter med 

cancer og patienter 

uden cancer. At 

undersøge 

komorbiditeters 

indflydelse på 

brugen af 

sundhedsydelser i 

GP.  

8,703 cancerpatienter 

sammenlignes med hver 

deres  kontrol matchet på 

køn og alder fra samme 

almene praksis. 

Registerdata fra Holland der 

stammer fra et netværk af 92 

GP, som er repræsentativt. 

Opfølgningsperioden blev 

defineret som startende efter 

den indledende 

behandlingsfase (6 måneder 

efter diagnose) og sluttende 

før den terminale fase (3 

måneder før død). Kun 

Sammenlignet med matchede kontroller 

havde cancerpatietner: 

- Flere kontakter til GP (19.5 vs. 11.9, 

p<0.01) 

- Flere konsultationer ved GP (3.5 vs. 2.7, 

p<0.01) 

- Flere hjemmebesøg (1.6 vs. 0.4, p<0.01) 

- Flere recepter (18.7 vs. 11.6, p<0.01) 

- Oftere en komorbid tilstand (52% vs. 

44%) 

Der var stadig et signifikant højere 

forbrug af sundhedsydelser bland 

cancerpatienter uden komorbiditet, når 

de blev sammenlignet med en kontrol 

Der kan være problematikker forbundet 

med nøjagtigheden af data. Den eksakte 

diagnosedato er usikker og 

behandlingsforløbet blev estimeret til de 

første seks måneder efter diagnosen. Der 

kan også være vanskeligheder forbundet 

med dette. 

 

Flere artikler rapporterer at 

cancerpatienter ikke modtager samme 

kvalitet i behandlingen af komorbiditet 

sammenlignet med andre patienter – 

måske fordi der er mere fokus på canceren. 

GPs rolle i kontrollen af patienter med 

kræft kan bliver vigtigere i fremtiden, 

Cancerpatienter har 

kontakt til almen 

praksis oftere end 

patienter uden 

cancer. Desuden er 

der oftere 

komorbiditet blandt 

patienter med 

kræft end hos 

andre patienter.  

Moderat kvalitet 

Væsentligt studie 

som kortlægger 

cancerpatienters 

brug af almen 

praksis.  
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patienter der kunne 

observeres i mindst 30 dage 

blev inkluderet. 

samtidig er der debat om kontrolforløb i 

sekundær sektor har en effekt 

Hvis der er adgang til specialisthjælp 

værdsætter både patienter og GP shared 

follow-up care. 

 

Christensen 

et al. 

Danmark 

(2012) 

At beskrive brugen 

af sundhedsydelser 

blandt incidente 

kræftpatienter i  

Danmark et år før 

og et år efter 

diagnsoen 

Nationalt populationsbaseret 

case-kontrol(1:10) studie 

baseret på registerdata. Alle 

incidente kræftpatienter i 

perioden 2001-2006 blev 

identificeret i cancerregistret, 

kun patienter >40 år blev 

inkluderet. Der blev 

indhentet data vedrørende 

forbrug af ydelser fra registre. 

I studiet blev følgende 

beregnet: den månedlige 

konsultationsfrekvens, 

månedlige proportion af 

personer der modtog 

behandling og tre-måneders 

incidence-rate-ratioer fra et 

år før of et år efter 

diagnosen. Analyser blev 

stratificeret på mænd og 

kvinder 

Tre måneder før og tre måneder efter 

diagnosen havde patienterne dobbelt så 

mange konsultationer, 10-11 gange flere 

diagnostiske undersøgelser og fem gange 

flere hospitalskontakter sammenlignet 

med referencepopulationen. Behovet for 

almen praksis var højest en måned før 

diagnosen og behovet for diagnostiske 

undersøgelser en måned efter diagnosen 

og hospitalskontakter peakede tre 

måneder efter diagnosen.  

 Studiet har stor statistisk styrke, som følge 

af de store studiepopulation. Det antages 

desuden at være valide data fra de 

anvendte registre. Der blev inkluderet alle 

typer af cancer for at illustrere, hvordan 

cancer generelt behandles i 

sundhedsvæsenet. 

Der kan drages paralleller til resultater fra 

tidligere studier.  

Studiets resultater er med til at påpege, 

hvor man kan fokusere på organisatoriske 

forbedringer, i målet om at øge kvaliteten i 

behandlingen. Desuden hvor man bør 

fokusere hvis man ønsker at afkorte det 

diagnostiske interval. Brugen af 

sundhedsydelser ændrede sig seks 

måneder før diagnose, og der er således 

behov for at belyse denne periode. 

Cancerpatienters 

brug af 

sundhedsydelser 

steg voldsomt tre 

måneder før 

diagnosen. Det 

øgede forbrug var 

generelt for alle 

typer af ydelser, og 

det var gældende 

for det første år 

efter diagnosen.  

Høj kvalitet 

Stor statistisk 

styrke. Væsentlige 

resultater som 

peger på vigtige 

elementer både 

før og efter 

patientens 

diagnose 

*Kvalitetsvurderinger blev foretaget på baggrund af tjeklister udarbejdet af Sundhedsstyrelsen 
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AND 

OR 

Patient/Population Intervention Comparison Outcome 

Cancer 

 

Neoplasms  

 

Continuity of care 

Continuity of patient 

care 

Monthly 

consultation 

Frequencies 

Follow up  

House call 

Rehabilitation  

 

General 

practitioners 

General Practice  

Family Practice 

Physicians  

Primary care / 

primary health care 

 

 

 

 

 

No follow-up in 

general practice 

Lack of 

continuity 

 

Vagtlæge: 

Emergency doctor service 

Out of hours services 

After-Hours care 

Emergency treatment 

After hours consultation 

After-hours care 

Doctor on call 

 

Skadestue: 

Emergency room 

Accident and emergency units 

Emergency room/contact 

Intensive care units 

Emergency Medical Services  

Emergency Services, Hospital 

 

Indlæggelse: 

Hospitalization (MeSH) 

Patient readmission (MeSH) 

Readmission/rehospitalisation 

Emergency readmission 

Number of admissions 

Days of hospitalization/ Length of 

stay (MeSH) 

 

Andre: 

Quality of life 

Activities of daily living 

Patient satisfaction 

Health services 

Health services needs 
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Database Søgestrategi Antal hits 
PubMed   

 #1 Neoplasms [MeSH] OR #2 Cancer 2,895,089 

   

 #2 General Practice [MeSH] OR General Practitioners [MeSH] OR 

Physicians [MeSH] OR Family Practice [MeSH] OR Physicians, 

Family [MeSH] 

141,265 

   

 #3 Emergency Services, Hospital [MeSH] AND Emergency Medical 

Services [MeSH] AND Emergency room 

105,412 

 #1 AND #2 AND #3 15 

   

   

 #4 After-hours care [MeSH] AND After hours consultation AND 

Doctor on call 

4,228 

 #1 AND #2 AND #4 33 

   

 #5 Patient readmission [MeSH] AND acute readmission AND 

Emergency readmission 

 8,809 

 #1 AND #2 AND #5 7 

   

 #6  Hospitalization (MeSH) AND Length of stay (MeSH) 152,538 

 #1 AND #2 AND #6 96 

   

 #7 Continuity of patient care [MeSH] 14,226 

 #1 AND #2 AND #7 104 

   

 #8 Patient satisfaction [MeSH] OR Quality of life [MeSH] OR 

Activities of daily living [MeSH] 

202,353 

 #1 AND #2 AND #9 279 

   

 #9 Health services needs and demands [MeSH] OR Needs 

Assessment [MeSH] 

65,755 

 #1 AND #2 AND #9 233 

   

 Fritekstsøgning (limits: år 2013-2014)  

 “Cancer OR Neoplasm” AND “Continuity of care” 40 

   

Embase   

   

 #1 Neoplasm 3,351,592 

   

 #2 Primary health care [Emtree] OR General practitioner [Emtree] 

OR General practice 

201,917 

   

 #3 Emergency ward OR Emergency health service 115,929 

 #1 AND #2 AND #3 240 

   

 #4 Health care delivery OR Professional practice 1,830,879 

 #1 AND #2 AND #4 9,335 

 #5 “Continuity of care” (fritekst) 4,912 

 #1 AND #2 AND #4 AND #5 65 
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 #6 Hospital readmission 15,633 

 #1 AND #2 AND #6 24 

   

Scopus   
   

 #1 Cancer OR neoplasm 2,830,474 

   

 #2 general practice OR family physician 165,658 

   

 #3 emergency room OR emergency health services 74,167 

   

 #4 after hours care OR doctor on call OR after hours consultations 1,056 

   

 #5 patient readmission OR readmission 17,967 

   

 #6 continuity of care  

   

 #1 AND #2 9,914 

 #1 AND #2 AND #3 71 

   

 #1 AND #2 AND #4 8 

   

 #1 AND #2 AND #5 18 

   

 #1 AND #2 AND #6 81 

   

Cinahl   

 #1 Neoplasm 30,414 

   

 #2 Family practice [MH] OR Primary health care [MH] OR 

physicians, family[MH] 

42,624 

   

 #3 Emergency services [MH] OR Emergency medical services [MH] 38,215 

 #1 AND #2 AND #3 1 

   

 #4 Continuity of patient care [MH] 6,489 

 #1 AND #2 AND #4 15 

   

 #5 Readmission [MH] OR Hospitalization [MH] 15,542 

 #1 AND #2 AND #5 3 

   

Cochrane   

 #1 Continuity of care AND cancer 2 

   

SveMed+   
 #1 Neoplasms 7,668 

 #2 General Practice 2,919 

   

 #1 AND #2 73 
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”Alle registre” 
Variabelnavn Kode Datatype Beskrivelse/anvendelse 

pnr 12 cifret unik 

kode for hver 

person 

 Krypteret personnummer. I alle datasæt fra de 

anvendte registre har variablen ”pnr” været 

gennemgående. Denne variabel er anvendt til 

at merge data fra de forskellige datasæt 

 

 

Data fra Cancerregistret 

Variabelnavn Kode Datatype Beskrivelse/anvendelse 

D_DIAGNOSEDATO DD/MM/YYYY Dato Diagnosedatoen er i Cancerregistret defineret 

som startdatoen for sygehuskontakten på den 

afdeling, hvorfra tumoren er indberettet, eller 

som datoen for diagnosticering af tumorer 

indberettet via Sundhedsstyrelsens 

Elektroniske Indberetningssystem (SEI). I de 

tilfælde hvor Patologiregistret giver en tidligere 

diagnosedato end LPR og SEI anvendes denne 

dato. 

 

Datoen angiver starttidspunktet for 

opfølgningen af patienten i nærværende 

projekt 

 

V_DIAGNOSEALDER 

 

XX (2 cifre)  Kontinuert 

variabel 

Patientens alder i år på diagnosedatoen. Indgik 

som potentiel confounder i de statistiske 

analyser i nærværende studie. Blev inddelt i 

kategorierne: ”18-39 år”, ”40-59 år”, ”60-79 

år” og ”>80 år” 

 

C_ICD10 

 

Eksempler på koder: 

Brystkræft 

Kræft i lunge, bronkier, luftrør 

Prostatakræft 

ICD10 kode: 

CXXX 

 

C500 – C509 

C330 – C349 

C610 – C619 

Kategorisk ICD10 diagnoseklassifikation. Inddeles i 

nærværende studie i følgende grupper: 

”Hoved og halskræft” (C00-14, C30-32, C73 ), 

”Tyktarmskræft” (C18-19) 

”Endetarmskræft” (C20) 

”Kræft i lunge, bronkier, luftrør” (C33-C34) 

”Modermærkekræft i hud” (C43) 

”Brystkræft” (C50) 

”Livmodehalskræft” (C53) 

”Livmoderkræft” (C54-C55) 

”Kræft i æggestokken” (C56, C570-4) 

”Kræft i blærehalskirtel” (C61) 

”Testikelkræft” (C62) 

”Andre” (resterende ICD10 koder)  

Efterfølgende er patienterne inddelt i henhold 

til de hyppigste 5 typer for hhv. mænd og 

kvinder. 

 

ydernr 8 cifre, unik 

kode pr. 

almen praksis 

 Ydernummer for almen praksis. Er i 

nærværende studie anvendt til at beregne 

eksponering, outcome og confoundervariable 

på praksisniveau 
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Data fra Sygesikringsregistret 
Variabelnavn Kode Datatype Beskrivelse/anvendelse 

gp_fradato DD/MM/YYYY Dato Angiver den dato patienten blev tilmeldt almen 

praksis. Blev anvendt til at identificere 

patienter som skiftede almen praksis efter 

diagnosedatoen. Antallet af dage fra diagnosen 

blev beregnet, hvis patienterne fraflyttede 

praksis i en periode på indtil to år efter 

diagnosedatoen 

 

Ydelseskode 

    Konsultation 

    E-mail konsultation 

    Telefonkonsultation (201) 

    Besøg I 

    Besøg II 

    Besøg III 

    Besøg IV 

    Besøg V 

    Besøg VI 

    Besøg i vagttiden 

    Besøg på ruten 

    Tlf. konsultation uden besøg/konsultation 

    Tlf. konsultation med besøg/konsultation 

    Samtaleterapi 

 

0101 

0105 

0201 

0411 

0421 

0431 

0441 

0451 

0461 

0471 

0491 

0501 

0602 

6101 

 

Kategorisk Angiver typen af ydelsen som er udført i almen 

praksis eller som en del af lægevagten. I 

nærværende studie anvendes variablen, 

sammen med variablen ”tidspunktode” og 

”specialekode” til at bestemme antallet af 

kontakter til almen praksis og lægevagten indtil 

to år efter patientens diagnosedato. Kontakter 

til almenpraksis i dagtiden blev defineret som 

ydelseskoderne 0101, 0105, 0201, 0411-0461, 

0491 og 6101, hvis de var udført at speciale 80 

og registreret med tidskode 1. 

Kontakter til lægevagten blev defineret som 

ydelseskoderne 0101, 0471, 0501, 0602, hvis 

de var udført af speciale 80, 81, 82, 83 eller 89 

og registreret med tidskode 8 eller 9. 

 

Antallet at kontakter til hhv. almen praksis og 

lægevagten blev summeret for den enkelte 

praksis stratificeret efter varighed fra 

patientens diagnosedato. 

 

Specialekode 

    Almen lægehjælp (almen praksis) 

    KFA-vagtordning (vagtlæge) 

    Kak Vagtlægehjælp 

    Vagtlægehjælp 

    KFA-vagtordning 

 

80 

81 

82 

83 

89 

Kategorisk Angiver hvilket speciale der har udført ydelsen. 

Alle ydelser registreret for speciale 81, 82, 83 

og 89 er vagtlægeydelser. 

Ydelser registreret i forbindelse med speciale 

80 være vagtlægeydelser hvis de er udført i 

vagttiden.  

 

Tidspunktkode 

    Man-fre kl. 8-16 

    Man-fre kl. 16-22, lør 08-20 

    Man-fre kl. 22-24, lør kl. 20-24, søn/hel  

    kl. 08-24, alle dage 00-08 

 

 

1 

8 

9 

Kategorisk 

 

Angiver tidsrummet ydelsen er udført. 

Ydelseskode 8 og 9 er således udført i 

vagttiden 

 

Data fra Dødsårsagsregistret 
Variabelnavn Kode Datatype Beskrivelse/anvendelse 
doddato DD/MM/YYYY Dato Angiver patientens dødsdato. Blev i 

nærværende studie anvendt til at identificere 

patienter der døde indtil to år efter deres 

diagnosedato. For patienter der døde blev 

antallet af dage beregnet fra diagnosedatoen 

til dødsdatoen 
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Data fra Danmarks Statistiks Registre 
Variabelnavn Kode Datatype Beskrivelse/anvendelse 
indud 

    Indvandring 

    Udvandring 

 

1 

2 

Dikotom Kode for ind-/udvandring af landet. Blev 

sammen med HAEND_DATO anvendt til at 

identificere patienter der udvandrede indtil to 

år efter deres diagnosedato 
 

HAEND_DATO DD/MM/YYYY Dato Hændelsesdato for ind eller udvandring. Blev i 

nærværende projekt anvendt til at bestemme 

antallet af dage fra diagnose til udvandring, 

hvis patienterne udvandrede i en periode indtil 

to år efter diagnosedatoen 
 

familie_type 

    Ægtepar 

    Registreret partnerskab 

    Samlevende par 

    Samboende par 

    Enlig 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Kategorisk 

variabel 

Samlevende par er defineret som par 

bestående af en mand og en kvinde, der uden 

at være gift har fælles hjemmeboende børn 

under 18 år, eller som har haft hjemmeboende 

børn. Samboende er defineret som par 

bestående af en mand og en kvinde, som 

hverken er gift eller har hjemmeboende børn, 

og hvor aldersforskellen er under 15 år. 

Variablen blev i nærværende studie anvendt til 

at generer en dikotom variabel der indgik som 

potentiel confounder i analyserne. 

Kategorierne var som følger: 

”gift/samlevende” (kode 1, 2, 3, 4); ”enlige” 

(kode 5) 
 

famaekvivadisp 

    Indkomst i kr. 

 kontinuert Variablen beskriver den ækvivalente indkomst 

for den enkelte person i familien. Den er 

således korrigeret for familiens størrelse og 

beregnes ved følgende: 

Den samlede familieindkomst divideres med et 

vægtet antal personer i familien.  Vægten 

findes ved at lægge følgende tal sammen: 

Første voksen (over 14 år) = 1 

Øvrige voksne = 0.5 

Hvert barn under 15 år = 0.3 
 

ASFP4E 

    Børnehave og børnehaveklasse 

 

0XXXX 

 ISCED-forspalte4 på elementarniveau for 

afsluttede uddannelser. International standard 

classification of education (ISCED) er et 

klassifikationssystem, der anvendes til 

inddeling af uddannelsesniveau. Systemet er 

udviklet med henblik på internationale 

sammenligninger på uddannelsesområdet. 

Klassifikationen består af en 5-cifret kode, som 

er dannet på baggrund af en sammensætning 

af tre variable, og den 5-cifrede kode kan 

således opdeles i: 

1. ciffer: Level/uddannelsesniveau, ISCED-

skalaen består af 7 niveauer 

2. ciffer: Destination (generelt sigte med 

uddannelsen) 

3.-5.ciffer: Fielt/fagligt indhold. 

Kun 1. og 2. ciffer anvendes til inddeling af 

uddannelse som en kategoriske variabel i 

nærværende studie. Uddannelseslængde blev 

inddelt i følgende kategorier: ”<10 år” (kode 

0X, 1X, 2X), ”10-15 år” (kode 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 

4C, 5B) og ”>15 år” (5A, 6) 

    1.-6. klasse 1XXXX 

    7.-10. klasse 2XXXX 

    Gymnasiale uddannelser, 

    studentereksamen, hf, hhx, htx 

3AXXX 

 

    Ingen uddannelser i Danmark indgår 

    under denne kategori 

3BXXX 

 

    Erhvervsuddannelser 3CXXX 

    Overbygning til ungdomsuddannelser, fx 

    gymnasiale suppleringskurser 

4AXXX 

 

    Ingen uddannelser i Danmark indgår 

    under denne kategori 

4BXXX 

    Ingen uddannelser i Danmark indgår 

    under denne kategori 

4CXXX 

    Universitetsuddannelser (bachelor og 

    kandidat), samt professionsbachelor 

    uddannelser 

5AXXX 

    Kort videregående uddannelser og enkelte 

    mellemlange videregående uddannelser 

5BXXX 

    PhD og doktorgrad 6XXXX 
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Data fra Landspatientregistret 
Variabelnavn Kode Datatype Beskrivelse/anvendelse 

inddto DD/MM/YYYY Dato Indlæggelsesdato 

Ved hjælp af patientens diagnosedato fra 

Cancerregistret, blev diagnosedatoer, som var 

relevante i forbindelse med beregning af 

Charlsons Komorbiditets Index, og som lå i en 

periode på 10 år før denne dato identificeret 

 

diagtype   Type af diagnose 

Anvendes til at ekskludere henvisingsdiagnoser 

 

diag   ICD-10 diagnose 

Diagnoser der var relevante i forbindelse med 

beregning af Charlsons Komorbiditets Indeks 

blev identificeret 

 

Program som koder følgende diagnoser 

(ikke en del af LPR): 

Værdi i 

forhold til CCI 

 Ved hjælp et program, som anvender 

ovenstående variable, blev Charlsons 

Comorbiditets Index Score (CCI) beregnet ved 

at summere værdierne for de beskrevne 

sygdomme. Scoren blev efterfølgende anvendt 

til at kategorisere patienterne i følgende 

kategorier: lav” (score = 0), ”mellem” (score = 

1-2) og ”høj” (score >2) 

Akut myocardie infarkt 1  

Hjerteinsufficiens 1  

Karsygdomme 1  

Cerebrovaskulære Sygdomme 1  

Demens 1  

Kronisk lungesygdom 1  

Bindevævssygdomme 1  

Ulcussygdomme 1  

Milde leversygdomme 1  

Diabetes (type 1 og 2), uden komplikationer 1  

Hemiplegi 2  

Moderate til svære nyresygdomme 2  

Diabetes (type 1 og 2), med komplikationer 2  

Moderate til svære leversygdomme 3  

Metastaserende cancer 6  

AIDS 6  

 

Data fra CPR-registret 
Variabelnavn Kode Datatype Beskrivelse/anvendelse 

Køn 

Mand 

Kvinde 

 

1 

2 

Dikotom Patientens køn. Anvendes til stratificering af 

analyser i nærværende studie 

 



Charlsons Komorbiditets Indeks Bilag 5 
 

Charlsons Komorbiditets Indeks er et internationalt indeks, der klassificerer forekomsten af andre 

sygdomme sammen med kræftsygdommen. Indekset blev udviklet i 1987 af Mary E. Charlson
1
. 

Amerikanske indlagte medicinske patienter blev fulgt i et år efter udskrivelse, og man undersøgte 

herefter forskellige kroniske lidelser og deres association med 1-års overlevelsen. Indekset består af 

19 særskilte medicinske sygdomskategorier, som hver tildeles en vægtning på 1-6 point på baggrund 

af sygdommenes prognostiske betydning for etårs overlevelsen, se nedenstående tabel. På baggrund 

af udskrivelsesdiagnoser fra Landspatientregistret identificeres patienterne, som har været udskrevet 

med en eller flere af diagnoserne. Værdierne i skemaet lægges sammen for den enkelte patient for at 

opnå en samlet score for komorbiditet. Den samlede score kategoriseres i nærværende studie i tre 

komorbiditetsniveauer: lav (score = 0), mellem (score = 1-2) og høj (score >2). Kræftsygdomme 

indgår i det oprindelige komorbiditetsskema, men undlades da nærværende studie omhandler 

patienter med kræft.  

Sygdom Værdi ICD-10 

Akut myocardie infarkt 

 

1 I21;I22;I23 

Hjerteinsufficiens 

 

1 I50; I11.0; I13.0; I13.2 

Karsygdomme 

 

1 I70; I71; I72; I73; I74; I77 

Cerebrovaskulære Sygdomme 1 I60-I69; G45; G46 

Demens 

 

1 F00-F03; F05.1; G30 

Kronisk lungesygdom 

 

1 J40-J47; J60-J67; J68.4;  

J70.1; J70.3; J84.1; J92.0; 

J96.1;  

J98.2; J98.3  

Bindevævssygdomme 

 

1 M05; M06; M08;  

M09;M30;M31;  

M32; M33; M34; M35;  

M36; D86  

Ulcussygdomme 1 K22.1; K25-K28 

Milde leversygdomme 

 

1 B18; K70.0-K70.3; K70.9;  

K71; K73; K74; K76.0 

Diabetes (type 1 og 2), uden 

komplikationer 

1 E10.0, E10.1; E10.9  

E11.0; E11.1; E11.9 

Hemiplegi 2 G81; G82 

Moderate til svære 

nyresygdomme 

2 I12; I13; N00-N05; N07;  

N11; N14; N17-N19; Q61 

Diabetes (type 1 og 2), med 

komplikationer 

2 E10.2-E10.8  

E11.2-E11.8 

Moderate til svære 

leversygdomme 

3 B15.0; B16.0; B16.2;  

B19.0; K70.4; K72; K76.6; I85 

Metastaserende cancer 6 C76-C80 

AIDS 6 B21-B24 

 

                                                           
1
 A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: Development and validation 

 



Modelkontrol – multipel lineær regression Bilag 6 

 

Afsluttende modelkontrol for kvindelige patienter i praksis  

Nedenstående viser plots fra modelkontrollen til regressionsanalysen, der beskrev sammenhængen 

mellem kontinuitet i almen praksis og kontakt til lægevagten blandt nydiagnosticerede patienter med 

kræft i almen praksis 

Der er vist plots fra første follow-up-periode, dvs. kontinuiteten i almen praksis i første halvår efter 

diagnosen og kontakt til lægevagt i anden halvår efter diagnosen. Plots for anden og tredje follow-up-

periode illustrerede lignende tendenser. Det samme gjorde kontrolplots for regressionsanalysen mellem 

face-to-face-kontinuiteten og kontakt til lægevagten. 

Scatterplot af residualerne mod de fittede værdier, plottet viste ingen systematik i residualernes 

størrelse set i forhold til de fittede værdier. Residualerne så ikke ud til at afhænge af de forklarende 

variable, og der var ikke tegn på residualerne afveg fra normalfordelingen 
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Afsluttende modelkontrol for mandlige patienter i almen praksis  

Plots fra modelkontrol af lineær regression i første follow-up-periode. Plots fra anden og tredje follow-

up-periode illustrerede samme tendens. 

Scatterplot af residualerne mod de fittede værdier, plottet viste ingen systematik i residualernes 

størrelse set i forhold til de fittede værdier. Residualerne så ikke ud til at afhænge af de forklarende 

variable, og der var ikke tegn på residualerne afveg fra normalfordelingen 
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