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Høringssvar fra DASYS vedr. National klinisk retningslinje for følgevirkninger efter operation
for tidlig brystkræft
Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) har modtaget forespørgsel på overstående og vi takker for muligheden for
at afgive høringssvar.
Vi bliver præsenteret for et omfattende materiale og kan kun komplimentere høringsmaterialets lødighed
og forskningsmæssige argumentation. Vi anser det for at have stor betydning at der kommer fokus på
emnet, hvilket forhåbentlig vil motivere til yderligere forskning, så der fremkommer mere evidens for
valgte interventioner. Især vil vi påpege at der kun i begrænset/indirekte omfang inddrages forskning, der
underbygger interventionernes effekt i et patientoplevet perspektiv.
Derfor foreslår vi, at de i øvrigt udmærkede forslag til yderligere forskning suppleres med en stærk
anbefaling om, at den patientoplevede kvalitet indgår i fremtidige undersøgelser. Det kan her dreje sig om
eks. helbredsrelateret livskvalitet, selvoplevet funktionsniveau.
Retningslinjen er yderst relevant ift. sygepleje, da mange udøvere vil komme i berøring med
patientgruppen som f.eks. for sygeplejersker i stråleterapien, der ofte stilles spørgsmål om lymfødem,
fysioterapi og øvelser. Det er også i stråleterapien patienterne ses dagligt i flere uger, hvilket skaber en god
mulighed for at motivere patienterne til selvøvelser, såfremt de i forvejen er instrueret af fysioterapeuter
I sammenfatning af anbefalinger foreslår vi at det fremgår tydeligere at interventionerne kan udføres under
strålebehandling, hvis det ikke udløser smerte. I klinisk praksis opleves det ofte, at patienterne undgår
øvelser og manuel vævstimulation under deres strålebehandling, fordi de er oplyst om at det er bedst. Det
opleves endvidere at patienterne holder pause med fysioterapi under strålebehandling, fordi
fysioterapeuter i kommunen har anbefalet det.
Særlig  positivt  kan  fremhæves  Bilag  1  ’Baggrund’  side  46  og  ’Ordliste’  side  74.  Begge  meget  anvendelige  i  
sygeplejerskeuddannelsen.
Skulle vores høringssvar give anledning til spørgsmål står DASYS naturligvis til rådighed for yderligere
uddybning af ovenstående synspunkter.
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