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Til adressaterne på den vedhæftede høringsliste 

 

Høring vedr. den nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af 

patienter med prostatakræft 

Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til national klinisk retningslinje for 

rehabilitering af patienter med prostatakræft i høring.  

 

Prostatakræft er den næst hyppigste kræftform blandt mænd i Danmark. 

Hvert år rammes over 4.000 mænd af prostatakræft. Med en 5-års 

aldersstandardiseret relativ overlevelse på 85 % betyder det, at der i 2013 var 

31.116 danskere, der levede med diagnosticeret prostatakræft.  

Som et led i Kræftplan III er der udarbejdet et forløbsprogram for rehabilitering 

og palliation i forbindelse med kræft. En egentlig implementering af forløbs-

programmet forudsætter, at kliniske retningslinjer er tilgængelige for det sund-

hedsfaglige personale, som skal varetage den rehabiliterende indsats. Kræftre-

habilitering et relativt nyt område, der er derfor sparsom viden om, hvad der 

bør være i et rehabiliteringsforløb. På baggrund af dette ses der et behov for ud-

arbejdelse af en national klinisk retningslinje. 

 

Retningslinjen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen 

bestående af repræsentanter fra de involverede faglige selskaber. Ligeledes har 

en referencegruppe bestående af faglige og administrative repræsentanter været 

inddraget og hørt undervejs i processen. Arbejdsgruppen har gennemgået evi-

densen for udvalgte områder og på baggrund heraf formuleret en række anbefa-

linger. De problemstillinger, som retningslinjen omhandler, er prioriteret af den 

faglige arbejdsgruppe som de områder, hvor det er vigtigst at få afklaret evi-

densen. Der er således ikke tale om en udtømmende beskrivelse af behandlings-

forløbet. 

 

Udkastet til retningslinjen er sendt i bred offentlig høring via Høringsportalen 

www.hoeringsportalen.dk og kan ligeledes findes på Sundhedsstyrelsens 

hjemmeside www.sst.dk. Derudover er udkastet til retningslinjen sendt i høring 

hos de organisationer, myndigheder mv, der er anført på høringslisten.  

 

Sundhedsstyrelsen skal bede om bemærkninger og kommentarer til udkastet 

fremsendt elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Evidens, Uddannelse og Bered-

skab på NKRsekretariat@sst.dk senest tirsdag den 7. juni kl. 12.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Rasmus Trap Wolf, xratw@sst.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 
Lisbeth Høeg-Jensen 

Enhedschef 

Evidens, Uddannelse og Beredskab 
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