
 

REMISSVAR 
Tack för att du tar dig tid att lämna synpunkter på vårdprogrammet. Denna mall underlättar för 
oss när vi ska sammanställa remissvaren och vi är tacksamma om du använder den. Om du 
känner dig begränsad av mallen, skriv i stället dina svar i ett vanligt worddokument eller i ett mejl. 

 

Ange vilket vårdprogram svaret gäller: Nationellt Vårdprogram för folikulärt lymfom 

Ange vem som lämnar svaret:         Sjuksköterskor i cancervård   Kristina Olausson ordförande 

                                                                                                   Inger Andersson, styrelseledamot 

                                                             Svensk sjuksköterskeförening   Ami Hommel, ordförande 

                                                                                                Åsa Andersson, strategisk rådgivare 

 

Övergripande synpunkter på vårdprogrammet: 

Det är oacceptabelt att det saknas sjuksköterska  i vårdprogramsgruppen. Vi är förvånade över  
att vårt allvarliga kritik i remissvaret från år 2016 inte har beaktats. Sjuksköterskor i Cancervård 
och Svensk sjuksköterskeförening  anser att det att ska vara minst två sjuksköterskor varav en 
disputerad ingår i gruppen. 

Vårdprogrammet saknar fortfarande en relevanta omvårdnadsåtgärder vid till exempel 
nutrition/kost, illamående, smärta,  samt biverkningar vid kemoterapi .Vårdprogrammet behöver 
kompletteras med dessa områden. Det är även alltför få referenser avseende omvårdnad och 
rehabilitering. Med sjuksköterskor i vårdprogramsgruppen hade vårdprogrammet kunnat utveckla 
omvårdnadskapitlet samt haft fler relevanta och uppdaterade referenser.   

Det saknas avsnitt gällande psykosocialt stöd vilket bör läggas till.  

Programmet saknar även helt text om teamets roll t.ex i samband med diagnos.  

 

 

Synpunkter på enskilda kapitel  

Synpunkter på kapitel 1: 

     Inga kommentarer 



 

 

Synpunkter på kapitel 2: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på kapitel 3: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på kapitel 4: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på kapitel 5: 

Bra att programmet tar upp livsstilsfrågor och vad patienten kan göra för att förbättra sin 
prognos och behandling. 

Synpunkter på kapitel 6: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på kapitel 7: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på kapitel 8: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på kapitel 9: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på kapitel 10: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på kapitel 11: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på kapitel 12: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på kapitel 13: 

     Inga kommentarer 



 

Synpunkter på kapitel 14: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på kapitel 15: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på kapitel 16: 

16.1 Blodprodukter. 

Finns det ingen rekommendation att ge bestrålade blodprodukter även vid autolog 
stamcellstransplantation? 

Synpunkter på kapitel 17: 

Palliativ vård och insatser.  

Bra med hänvisning till Nationellt vårdprogram. 

Sista stycket.  Blodprodukter är en del av den understödjande behandlingen och nämns redan i 
stycket ovan, bör omförmuleras. 

Synpunkter på kapitel 18: 

Omvårdnad och rehabilitering.  

Kontaktsjuksköterskans roll,Min Vårdplan, Aktiva överlämningar och Cancerrehabiliering är väl 
beskrivet. Omvårdnadsåtgärder saknas dock avseende nutrition/kost, illamående, smärta,  samt 
biverkningar vid kemoterapi . Vårdprogrammet behöver kompletteras med dessa områden.  

18.1 Lagstöd. Vi föreslår att denna text flyttas till diagnos. 

18.6 och 18.7 Väl beskrivet angående sexualitet och fertiliet både för unga och äldre patienter. 
Bra att vårdprogrammet poängterar att det oftast finns tid för fertilitesbevarande åtgärder även 
för kvinnor. 

18:9 Texten behöver kompletteras med vilka omvårdnadsåtgärder som kan underlätta 
skyddsisolerade personers situation.  

18.10 Sista stycket. Patienten bör inte skölja med koksalt då detta förvärrar muntorrheten. Vatten 
eller kolsyrat vatten är det som rekomenderas vilket bör framgå i vårdprogrammet. 

 

Synpunkter på kapitel 19: 

     Inga kommentarer 



 

Synpunkter på kapitel 20: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på kapitel 21: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på kapitel 22: 

Kvalitetesregister.  

Fortfarande saknar kvalitetsregistret omvårdnadsvariabler.Sjuksköterskor i cancervård och Svensk 
sjuksköterskeförening har utarbetat förslag till omvårdnadsvariabler avseende vård av personer 
med cancer. Vi föreslår att ett arbete inleds för att med stöd av detta förslag utveckla 
omvårdnadsvariabler relevanta för personer med follikulära lymfom  

Synpunkter på kapitel 23: 

Kvalitetsindikatorer och målnivåer.  

Vi anser att vissa kvalitetsindikatorer bör återfinnas i samtliga vårdprogram, såsom, bedömning 
vid multiprofessionell konferens, kontaktsjuksköterska, upprättande av individuell vårdplan, antal 
patienter inkluderade i forskningsstudier samt patientrelaterade utfallsmått.   

Synpunkter på kapitel 24: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på kapitel 25: 

Vår kritik från tidigare remissvar kvarstår. Vårdprogramgruppens sammansättning är oacceptabel. 
Vårdprogrammets målgrupp är samliga relevanta professioner men vårdprogramgruppen har 
bestått av enbart läkare. Gruppen bör skynsamt komletteras med sjuksköterskor med hög 
akademisk kompetens och även med personer med kompetens inom rehabilitering. Det är 
positivt att en patientrepresentant ingått i gruppen..  

Synpunkter på kapitel 26: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på kapitel 27: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på kapitel 28: 

     Inga kommentarer 



 

Synpunkter på kapitel 29: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på kapitel 30: 

     Inga kommentarer 

 

Synpunkter på bilaga 1: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på bilaga 2: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på bilaga 3: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på bilaga 4: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på bilaga 5: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på bilaga 6: 

     Inga kommentarer 

Synpunkter på bilaga 7: 

     Inga kommentarer 
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