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Att: Sundhedsstyrelsen 

Line Riddersholm 

 

29. januar 2019 

ADZ – på vegne af 

REHPA 
rehpa@rsyd.dk  

 

HØRINGSSVAR 

Vedr. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i 

forbindelse med kræft 

Et forløbsprogram udarbejdet under Sundhedsstyrelsen med inddragelse af en 

bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter fra faglige selskaber, 

regioner, kommuner og patientforeninger men uden patientdeltagelse. REHPA har 

været inviteret og involveret i forløbsprogrammet ved deltagelse af professor og 

centerleder Ann-Dorthe Zwisler. 

Forudsætninger: REHPA modtog den endelige version af dokumentet med 

hovedtekst og referencer d.9. februar 2018. Svar frist er den 16. marts 2018. 

Nærværende høringssvar er baseret på gennemlæsning af forløbsprogrammet af 

klinikere og forskere med erfaring inden for kræftområdet. 

 

Generelle kommentarer: REHPA anerkender det store arbejde med at udarbejde 

forløbsprogrammet. Vi hæfter os ved, at forløbsprogrammet er en 

opdatering/revision af forløbsprogrammet fra 2012 og at der i forbindelse med 

opdateringen ikke er foretaget en systematisk litteratursøgning, hvilket heller ikke 

var tilfældet i 2012. Det første Forløbsprogram fra 2012 har efterfølgende vist sig 

svært at omsætte i klinisk praksis, hvilket kan bunde i at anbefalingerne ikke 

bygger på afprøvede interventioner. Det kunne med fordel præciseres, hvorved 

den reviderede version adskiller sig eller bringer programmet videre ift 2012 

udgaven?  

Følgende mere detaljerede kommentarer følger nogenlunde dispositionen i 

forløbsprogrammet. 

Kapitel 1. Introduktion 

Kommentar: I baggrunden (side 4) beskrives at der fortsat mangler en del viden 

på området. Dette kunne udfoldes således at baggrundsafsnittet reflekterer hvilken 

viden der er, og hvilken viden der mangler. Dette kunne også være en hjælp til 

fremtidige forsknings- og dokumentationsprojekter. 
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Kommentar: Under afsnittet Palliation, (s. 6): Det bør præciseres, at det er SSTs 

oversættelse til dansk af WHO's definition. (REHPA har en anden oversættelse, jfr. 

www.rehpa.dk). 

Kommentar: Angående bullit nr 2 under sætningen/overskriften: ”For børn og 

unge præciseres følgende (s. 7): ” det er heller ikke korrekt oversat fra WHO. Der 

står ikke ordet 'kurativ', og det kan give anledning til unødig forvirring ift at forstå 

begrebet palliation.  En sygdomsmålrettet behandling gives ikke nødvendigvis med 

kurativ intention. De fleste lidelser hos børn med behov for palliativ omsorg, hvis 

der ses bort fra kræft, har ikke kurativt potentiale, f.eks de neurologiske 

sygdomme. Sætningen bør oversættes således: 'den palliative omsorg starter når 

sygdom diagnosticeres og den fortsætter uafhængigt af, om der gives behandling 

målrettet sygdommen'."It  (s.)child receives treatment directed at the disease." 

Kommentar: I beskrivelsen (side 7) af senfølger, som synes at fylde meget lidt, er 

der slet ikke beskrevet ”eksistentielle senfølger”. Der mangler også en beskrivelse 

af hvordan status er. Hvor mange får senfølger  og hvad forventer man at kunne 

opnå ved en aktiv indsats ved fokus på senfølger?  

Kapitel 2. Sammenfatning 

Kommentar: Godt med kapitel 2 – ’Sammenfatning af anbefalinger’, men det 

fremstår stadig som meget overordnet og ukonkret. Systematisk behovsvurdering 

af hvem og hvornår? Hvem monitorerer at det foregår og på baggrund af hvilke 

faglige ensartede principper og metoder? Er det samme principper og metoder i 

primær og sekundær sundhedsvæsen? 

Kommentar: Det beskrives at der skal være lokalt udarbejdede 

kompetenceprofiler. Kan man ikke forestille sig en national kompetenceprofil på 

dette område, hvor ambitionen er at opnå ensartede principper. 

Kommentar: Organisering og samarbejde samt implementering og opfølgning. Af 

hvem og hvordan og på hvilket niveau? 

Kapitel 3. Målgruppe 

Vi har en række ret detaljerede kommentarer til tal vedr. målgruppe: 

Kommentar: Målgruppens omfang, (afsnit 3.2, s. 10, første sætning): ”Det er ikke 

muligt præcist at estimere målgruppernes omfang”: Målgruppernes omfang kan 

faktisk estimeres ud fra forskellige synsvinkler, f.eks kan det være relevant at tage 

udgangspunkt i 2-års overlevelsen, som skillelinje mellem målgrupperne (ref. 2014. 

Jarlbaek et al. Acta Oncologica p 493-501). Vi vedhæfter et særskilt dokument, 

hvor dette er forsøgt – om end vi er klar over, at det er meget sent i processen, at 

præsentere nye tal. REHPA vil under alle omstændigheder arbejde videre med 

disse estimater. 
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Kommentar: Under afsnit 3.3 Målgruppens karakteristika, (afsnit 3.3. s. 11, 

angående første sætning): Se venligst særskilt vedhæftede dokument. Hvis en 

kræftpatient dør i perioden efter 1 år og før 5 år efter diagnosen, så er der stor 

sandsynlighed for, at vedkommende dør inden der er gået 3 år. Antal dødsfald i 

perioden fra 3-5 år er sparsom. Og angående anden sætning, samme sted: ”Trods 

dette overlever 79 % af mændene og 81 % af kvinderne det første år efter 

kræftdiagnosen” = Det er den relative, aldersstandardiserede overlevelse, og ikke 

den absolutte overlevelse. 

Kommentar: Vedr. tabel 2, side 12, første sætning under tabellen: ”Det ses i tabel 

2, at den overvejende del af populationen udgøres af personer, der er helbredt for 

brystkræft (62.437 personer), prostatakræft (33.649), tyk- og endetarmskræft 

(33.490 personer) og modermærkekræft (25.644 personer).” = Det er ikke korrekt 

formuleret. Antal prævalente viser, hvor mange, der på et givet tidspunkt (her 

sædv. 31 dec YY), lever med den pågældende kræftdiagnose, uanset om 

diagnosen blev stillet igår eller for 50 år siden. Så, tallet viser ikke, hvor mange der 

er helbredte (i live > 5 år efter diagnosen), for vi ved jo ikke, om de, som fik 

diagnosen for 2 uger siden, også er i live ud over 5 år). 

Derimod kan antallet af personer, som har levet ud over 5 år siden deres 

kræftdiagnose beregnes ud fra Nordcans prævalens-data - se tabel i særskilt 

dokument om målgruppen. 

Kommentar: Side 13, under tabel 3, midt i første afsnit: ”Konkret oplever mindst 

50 % af borgere, der har haft en kræftsygdom, en eller flere senfølger af 

behandlingen.” Den sætning harmonerer ikke med følg. citat fra side 6 i rapporten 

'Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne': "Majoriteten af 

kræftoverlevere rapporterer faktisk, at de er ved godt helbred og har god eller 

meget god livskvalitet uden kræft-relaterede symptomer 1-8"   

Og - desuden er det ikke 'konkret' men et udokumenteret skøn, som er anført i 

rapporten, at 50% af borgerne oplever en eller anden senfølge af behandlingen (s. 

6, 4.paragraf) 

Kommentar: ”De mest almindelige senfølger er angst, depression”; vedr angst og 

depression: s.51: citat "Prævalenser fra 1,5 % til 50 % rapporteres i litteraturen 

223. Prævalensen er dog afhængig af kræfttype, hvornår i behandlingsforløbet 

depressionsdiagnosen stilles, hvilken definition der er brugt for depression og 

metoden der er brugt til at stille diagnosen." Derfor er det ikke korrekt, at det 

fremstår som om det er almindelige senfølger. Det samme gælder egentlig også 

smerter og fatigue. Der er ikke tal på hyppighederne blandt kræftpopulationen som 

helhed. 

Kommentar: Side 14, tabel 4: Tallene i tabel 4 stammer fra KB's 

Barometerundersøgelse 2013. Dels er det en undergruppe, der har besvaret 

spørgsmålene, og dels er det netop personer, som har overlevet de første 2 år 

efter deres diagnose. Hvis disse tal skal stå således i rapporten, bør det fremgå, at 

det er en selekteret gruppe af kræftpatienter, som er repræsenteret i de viste 

procentsatser. 
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Kommentar: Side 15, overskrift til tabel 5: Der bør stå; 'Oversigt over hyppigt 

anførte problemer hos patienter ....' Ved at skrive 'hyppigst forekommende', så 

synes det som om, at andelene af disse symptomer kendes i kohorten af 

kræftpatienter. 

Kapitel 4. Planlægning og vurdering af behov 

 

Kommentar: Der mangler en beskrivelse af borgerens rolle i sit eget 

rehabiliteringsforløb. I et samfund, hvor der forventes handling og initiativ fra 

borgere, der har ressourcerne, bør dette være med. Erfaringer fra klinikken viser, 

at mange selv skal tage initiativ ift. egen rehabilitering.  En del af den samlede 

koordinering kan være at klæde borgeren på til dette. 

 

Kommentar: I afsnittet ”planlægning af den samlede indsats” (s. 17 – 18) skrives 

at planlægning og målsætning bør tages udgangspunkt i den enkelte borgers 

behov….særlige målgrupper…diagnosegrupper, børn/unge, socialt sårbare, …. 

Der refereres efterfølgende til unge, som teenagere med de helt særlige 

senfølgeproblematikker der kan identificeres hos denne gruppe. Afsnittet 

adresserer således ikke unge som gruppe af kræftramte mellem 18 og 39, hvilket 

er uheldigt, da denne gruppe bekræftet via international litteratur har særlige 

rehabiliteringsbehov ift. ”Identitet”, ”fertilitet /seksualitet”, ”arbejds- og studie”, 

”forældreskab” ”fællesskab med ligestillede”.  

 

Kommentar: Afsnit 4.1, s. 17: ICF er et godt forslag ift rehabilitering, men ift 

palliation er det relevant at henvise til total pain begrebet og en holistisk og 

tværfaglig tilgang til lidelse og lindring. 

 

Kommentar: Side 20, første afsnit, sidste sætning: Endelig bør der være 

opmærkomhed på ændrede behov, når aktiv sygdomsbehandling ophører, og 

patienten” = og/eller.  Patienten er ikke nødvendigvis i den terminale fase, når 

behandling målrettet sygdommen afsluttes - og slet ikke hvis 'terminale fase' er de 

sidste dage til uger. 

 

Kommentar: Side 20, første afsnit, sidste sætning: ”…patienten er i den terminale 

palliative fase. ” 'palliative' foreslås slettet. 

 

Kommentar: Side 20, første afsnit, efter sidste sætning: Kan evt. tilføjes: Ved 

henvisning til specialiseret palliativ indsats afdækkes borgerens og pårørendes 

behov på ny. 

 

Ad Systematisk vurdering af behov 

Overordnet: Godt at behovsvurdering er et selvstændigt afsnit i det reviderede 

forløbsprogram. Indholdsmæssigt er den systematiske behovsvurdering formuleret 

idealistisk, men der gives meget få konkrete retningslinjer til hvordan den i praksis 

bør udføres. At identificere behov risikerer således i høj grad blive 

personafhængigt, og i mindre grad afhænge af patientens faktiske behov. 
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Kommentar: Systematisk vurdering af behov – hvordan sikres det, at de 

sundhedsprofessionelle ”opdager” patienter med behov. Denne indledende 

vurdering (niveau 1) og dermed forudsætningen for at nå den uddybende vurdering 

(niveau 2) synes at være personafhængigt. Hvilke(t) redskab(er) ud over faglighed 

skal være i spil for at identificere behov hos alle og dermed inddrage de ulige 

vilkår, som nævnes i afsnittet? 

Kommentar: Under afsnittet uddybende udredning angives de to niveauer af 

behovsvurdering som fremlagt i Hjorthbak et al. 2011 (ref. 31) – her kan med fordel 

uddybes ved en sætning om, at det handler om at undersøge behovene yderligere 

med et egnet redskab.  

Kommentar: Afsnittet om skemaer til vurdering af behov fremstår som en status, 

snarere end en anbefaling, for praksis uden stillingtagen til anbefalinger. Hvordan 

bør regioner og kommuner uddybe behovsvurderingen? Hvordan sikres 

systematikken? Vil SST bakke op om brug af de regionalt udviklede skemaer, og 

vil de anbefale kommuner at gøre det samme, eller skal gældende praksis blot 

fortsætte? 

Kommentar: I afsnittet hyppighed af vurdering af behov synes anbefalingen noget 

uklar. Foreslår en mere detaljeret sætning om hvorledes status skal gennemføres. 

Er der tale om en gentaget, fuld behovsvurdering i to niveauer, eller gøres der 

status ved nogle korte spørgsmål? 

Kommentar: Forløbsprogrammet beskriver tydeligt at der skal foretages 

systematisk vurdering af patienternes behov men der tages ikke stilling til hvem der 

kan foretage disse – altså hvilke kompetencer kræver det at foretage omtalte 

vurdering. Den nødvendige kompetenceprofil er tydeligt beskrevet under de faglige 

indsats men den mangler i relation til systematisk vurdering af patienternes behov.  

Kommentar: Forløbsprogrammet anbefaler at sygehuset ved afslutning af 

behandlingen udarbejder en individuel plan for de opfølgende indsatser. Da det er 

vanskeligt for sygehuset at kende de præcise tilbud i kommunen, er en individuel 

plan også vanskelig at lægge. Det handler nok mere om, at der lægges en 

overordnet plan, som kommunale sundhedsprofessionelle kan arbejde videre med. 

Kommentar: Det skrives at den uddybende udredning eksempelvis vil involvere 

detaljeret funktionsevnevurdering, kognitive tests, udredning af økonomiske 

problemer, uddybende udredning af palliative behov. Til disse eksempler ønskes 

tilføjet: udredning af arbejdsmæssige problemer. 

Kapitel 5. Faglige indsatser 

Kommentar: Der ridses formål op for rehabilitering og formål op for palliation: ” De 

palliative indsatser har som formål at øge borgernes livskvalitet gennem lindring af 

symptomer” og der lægges vægt på det gruppebaserede tilbud ift. rehabilitering og 

et individuelt perspektiv, når det gælder palliation. I et perspektiv med fokus på 
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koordinering af rehabilitering og palliation (KRP) bør en sådan opridsning nedtones 

og evt. afsluttes med, ”Progression i sygdom udelukker ikke et gruppebasseret 

tilbud, men kan kræve mere fleksibilitet”. 

Kommentar: Afsnit 5.2., side 22: Det er problematisk at reducere "fysiske forhold" 

til spørgsmål om fysisk træning og ernæring. Den farmakologiske indsats, der også 

er den mest veldokumenterede, spiller en helt afgørende rolle vedr. fysiske forhold. 

Lindring af symptomer, er ikke kun forbeholdt uhelbredeligt syge kræftpatient. 

Afsnittet  afspejler en funktionscentreret tankegang. Ud over farmakologisk 

symptomlindring, så er der også non-farmakologiske tiltag, som er 

symptomreducerende/-lindrende. 

Kommentar: Afsnit om kompetencer, side 24: Det er af stor betydning, at de 

socialrådgivere, som varetager sociale problemer i forbindelse med kræft, også er 

bekendt med kræft, kræftbehandling, komplikationer og senfølger til en 

igangværende behandling.  

Kommentar: Afsnit 5.5., side 25: ”I den terminale fase er det ofte vanskeligt…”: 

Gælder ikke kun den terminale fase; ’den terminale fase’ foreslås erstattet af ’i et 

alvorligt sygdomsforløb’. 

Kommentar: ”om der er særlige eksistentielle/åndelige spørgsmål”; det 

eksistentielle/åndelige er ikke udelukkende af kognitiv karakter og et spørgsmål om 

samtale, men er også af sanselig karakter. Begrebet "forhold" er derfor mere 

dækkende end ’spørgsmål’.”Indsatsen kan bestå i at tilbyde samtaler om 

eksistentielle/åndelige spørgsmål”; her foreslås også ’forhold’ i stedet for 

’spørgsmål’. 

AD Fysisk træning 

Kommentar: Forløbsprogrammet beskriver at trænings indsatserne oftest består 

af individtilpasset styrke- og konditionstræning på hold, men nævner at også 

gymnastik, dans, bevægelse, gåture, cykling, svømning og yoga kan have positiv 

effekt og sundhedsmæssig værdi for patienter i alle sygdomsfaser. Dette er 

umiddelbart rigtigt men det afhænger af formålet med træningsindsatsen. Dette 

kan med fordel præciseres så træningsinterventions målrettet forløbet med 

træningen, hvilket vurderings ud fra patienternes behov.  

AD Indsatser målrettet psykiske forhold 

Kommentar: I tabel 5 s.15 står hukommelses- og koncentrationsproblemer under 

psykisk/kognitivt. Derfor og i betragtning af, at en del (jf. tabel 4) døjer med denne 

senfølge yil sygdommen og behandlingen, bør det også være nævnt særskilt som 

en indsats i dette afsnit. 

AD Ernæring 

Kommentar: der skrives ”Omkring 30 % af mennesker med kræft oplever vægttab 

i forbindelse med deres sygdom og dens behandling, fx på grund af nedsat appetit 
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eller besvær med at spise normalt – og underernæring kan reducere overlevelsen 

ved kræft (33).” Af tabel 4 s. 14 fremgår at vægtstigning er hyppigere 

forekommende end vægttab. Det forekommer derfor underligt, at vægtstigning ikke 

nævnes i afsnittet. Mit forslag er denne tilføjelse: ”Samtidig oplever omkring 35 % 

vægtstigning pga. behandling og/eller ændret spisemønster” 

AD Indsatser målrettet sociale forhold 

Kommentar: På det sociale område vil der ofte være behov for involvering og i 

nogle situationer lovkrav om at involvere andre kommunale myndigheder end 

kommunes sundhedsafdeling. Det gør sig gældende på beskæftigelsesområdet, 

hvor arbejdsmarkedsafdeling/jobcenter har til opgave at afklare mulighederne for 

tilbagevenden til arbejdsmarkedet og om der er behov for kompenserende 

ordninger. I forhold til syge børn og til børn som pårørende kan det være tilfældet, 

hvis barnet har behov for særlig støtte. 

AD Evaluering af faglige indsatser  

Kommentar: Forløbsprogrammet beskriver fint de faglige indsats men der nævnes 

ikke noget om evaluering af disse eller tages stilling til hvordan disse bør 

evalueres. For kvalitetssikring er det afgørende at der stilles krav og retningslinjer 

for hvornår og hvordan en faglig indsats bør evalueres. 

AD Lokalt udarbejdede kompetenceprofiler 

Kommentar: Det beskrives at der skal være lokalt udarbejdede 

kompetenceprofiler, men kan man ikke forestille sig en nationale kompetenceprofil 

på dette område, hvis det skal bygge på ensartede principper og metoder er der 

vel ingen grund til at vi opfinder den dybe tallerken på hvert lokalt sted? 

Kapitel 6. Organisering og samarbejde 

AD Ansvars – og opgavefordeling 

Kommentar: Figur 3 (s.29): Jvf  s. 20, 2. sidste afsnit: ”Når der opstartes forløb i 

kommunen orienteres sygehuset..om hvilke indsatser, der igangsættes for 

borgeren.” I figuren s.29 står nævnt sygehusets opgave i at videregive information 

ved henvisning. Men der står ikke nævnt kommunens opgave i at videregive 

information til sygehuset om igangsatte indsatser. 

AD Kommunens opgaver og ansvar 

Kommentar: Der savnes en præcisering af, at der på beskæftigelsesområdet og 

børn- og ungeområdet er kommunale myndigheder, som ligger udenfor 

sundhedsafdelingerne, og som efter serviceloven og beskæftigelses-lovgivningen 

har et særligt ansvar for at varetage disse indsatser. Min vurdering er at det på 
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beskæftigelsesområdet vil en stor gruppe af syge erhvervsaktive være omfattet. På 

børn- og ungeområdet vil en relativ lille del af børn som pårørende være omfattet. 

Jeg har ikke en vurdering af omfanget i forhold til syge børn 

Kommentar: Det skrives (s.29) at organiseringen af de rehabiliterende og 

palliative indsatser bør baseres på den fornødne og hensigtsmæssige viden og 

varetages med høj faglig kvalitet og kontinuitet. Endvidere hentydes til at ikke alle 

kommuner og sygehusafdelinger vil kunne yde alle former for rehabilitering og 

palliation. Hvem der beslutter hvornår en standard ikke er af høj nok faglig kvalitet 

og hvordan tænkes dette efterlevet i kliniske praktisk?  

Kommentar: På side 30, regionens opgaver og ansvar, bør hospice også nævnes. 

AD Almen praksis’ opgave og ansvar” 

Kommentar: Det er uklart, hvornår der tales om egen læges rolle i et 

rehabiliteringsforløb (hvor behandlingen er kurativ) eller i et palliationsforløb. 

Erfaringer fra klinikken er, at mange ikke har kontakt til egen læge under 

behandlingen og heller ikke efter, og det er ikke almindelig praksis, at egen læge 

opsøger deres patienter, der har været i kræftbehandling, så hvordan skal de 

kunne ”identificere eventuelle senfølger (Sidste afsnit). Derimod er egen læge 

mere involveret i de palliative forløb. 

Kommentar: side 32, afsnit 6.2: I dette afsnit bør der også være fokus på en 

arbejdskultur både i sekundær- og i primær sektoren, som giver accept af og 

respekt for at der tales om, sørges for og afsættes tid til, at rehabiliterende og/eller 

palliative indsatser iværksættes, koordineres og vurderes løbende. 

Kapitel 7. Kvalitetsudvikling  

AD Monitering  

Kommentar: Der skrives der i dag foretages forskellige registreringer, herunder 

genoptræningsplan og individuel plan for opfølgning, der indberettes til 

Landspatientregisteret (LPR). Med kendskab skal området vides at dette ikke ske 

systematisk og standardiseret. Disse ord bør bruges i dette forløbsprogram. 

Endvidere skal der arbejdes med en meget mangelfuld udfyldelse af GOP’s fra 

hospitalernes side.  

Kommentar: Det anbefales at ”udbyttet af forløbet” monitereres. Det anbefales at 

denne formulering bliver mere præcis specifisereres om målrettes de enkle faglige 

indsatser. Ny formulering kunne være ”udbyttet (effekten) af de enkelstående 

faglige indsatser”   

AD Monitorering i kommunerne 
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Kommentar: Forløbsprogrammet lægger op til at kommunerne selv skal 

organisere deres dataindsamling. Skal kommunerne løfte opgaven kræver det 

langt mere præcise retningslinjer på området. Idag samler kommunerne ind i lokale 

databaser. Skal disse data blive nationalt tilgængeligt er der behov for en fælles 

løsning, der går på tvær af hospitaler, kommuner og almen praksis. Det vil hjælpe 

kommunerne med at løfte opgaven, så der ikke arbejdes med 98 løsninger. 

Endvidere kræver det en national strategi, hvis vi ønsker at kende kvaliteten af 

rehabilitering og palliation på tværs af sektorer.  

 

Kommentar: Der savnes en uddybning under 8.5. (s.36) af, hvordan SSTs Task 

Force for pt.forløb følger op – og hvordan opfølgningen formidles og til hvem? 

 

KOMMENTAR TIL BILAG 

Bilag 1 

Kommentar: S.42, tredje afsnit: Forløbsprogrammets målgrupper …”: Hvor er 

patienter, som er uhelbredeligt syge, og som ikke er 'under behandling for deres 

kræft'? (det antages at der med 'under behandling' her menes antineoplastisk 

behandling?) 

 

Bilag 3 

Kommentar: Hvorfor er de kommunale børne- og familieafdelinger ikke er nævnt. 

Det vil typisk være børne- og familieafdelingen, som modtager underretninger efter 

servicelovens § kapitel 27 og som er forpligtiget til at lave en børnefaglig 

undersøgelse efter servicelovens § 50, hvis det må antages af et barn eller en ung 

trænger til særlig støtte. 

Bilag 4 

Kommentar: Smerter er beskrevet kort som et af de fremhævnede universelle 

kroniske senfølger i den rapport som refereres. Der ønskes en yderligere kort 

beskrivelse, så de kausale årsager fremhæves: Kirurgiske, stråleterapi, kemoterapi 

(herunder perifer neuropati) og endokrin terapi 

Kommentar: I Bilag 4 hvor de universelle senfølger beskrives, savnes at der 

beskrives faglige specifikke indsatser som hjælper på hvert af de angivne 

problemer. 
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Kommentar: Nedsat muskelkraft og muskelled smerter står højt på listen i tabel 4, 

men fremgår ikke af bilag 4 under smerte. I tråd med tabel 4 kunne man 

foretrække at systematikken var tydeligere i forhold til implikationer og prioriteringer 

i det kliniske felt.  

REHPA bidrager gerne med yderligere viden ved revidering af retningslinjerne.  

På vegne af REHPA,  

Venlig hilsen 

Ann-Dorthe Zwisler, Centerleder, professor  


