Til adressaterne på den vedhæftede høringsliste

Høringsbrev vedr. den nationale kliniske retningslinje for
følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft
- Forebyggelse og behandling af nedsat funktionsevne
i skulder og arm samt armlymfødem hos voksne
opereret for tidlig brystkræft
Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til national klinisk retningslinje for
følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft i høring.
I Danmark behandles ca. 5000 voksne årligt for brystkræft. Behandling
indebærer operation og i de fleste tilfælde efterfølgende stråleterapi og
medicinsk efterbehandling. Trods optimering af anæstesi og smertebehandling
samt udvikling af mere skånsom kirurgi er følgerne efter brystkræftbehandling
stadig mange, hyppige og forskelligartede. Følgerne kan være af fysisk, psykisk
eller social karakter og opstå såvel under som længe efter endt behandling.
Mange brystkræftopererede hæmmes af smerter, føleforstyrrelser, nedsat
ledbevægelighed og muskelstyrke samt lymfødem, som medfører nedsat
funktionsevne og påvirker deres arbejds- og fritidsliv.
Formålet med denne nationale kliniske retningslinje er at give evidensbaserede
nationale anbefalinger for udvalgte interventioner til dels forebyggelse og
behandling af nedsat funktionsevne i skulder og arm efter brystkræftoperation,
dels initialbehandling og styrketræning til patienter med brystkræftrelateret
armlymfødem.
Retningslinjen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen
bestående af repræsentanter fra de involverede faglige og videnskabelige
selskaber. Ligeledes har en referencegruppe bestående af faglige og
administrative repræsentanter været inddraget og hørt undervejs i processen.
De problemstillinger, som retningslinjen omhandler, er prioriteret af den faglige
arbejdsgruppe som de områder, hvor det er vigtigst at få afklaret evidensen.
Herefter har arbejdsgruppen gennemgået evidensen for udvalgte
følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft. Der er derfor ikke tale om
en udtømmende beskrivelse af samtlige følgevirkninger, der kan opstå som
følge af operation for tidlig brystkræft.
Udkast til den nationale kliniske retningslinje for følgevirkninger til operation
for tidlig brystkræft er sendt i høring til de på høringslisten anførte
organisationer, myndigheder mv. Dokumenterne forefindes på Høringsportalen
www.hoeringsportalen.dk og kan ligeledes tilgås på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside www.sst.dk.
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Sundhedsstyrelsen skal bede om bemærkninger og kommentarer til udkastet
fremsendt elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Sygehuse og Beredskab på
syb@sst.dk senest den 20. marts 2015.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til projektleder Annette Wittrup Schmidt via
anws@sst.dk.

Med venlig hilsen,
Søren Brostrøm
Enhedschef
Sygehuse og Beredskab
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