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KL's høringssvar vedr. national klinisk retningslinje ikke kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning
KL fremsender hermed bemærkninger til det høringsmateriale, som
Sundhedsstyrelsen har sendt med mail den 23. oktober 2015 vedrørende
national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning.
KL hilser retningslinjen velkommen og vurderer, det er et værktøj , som
kan være til nytte blandt de sundhedsprofessionelle og andre i kommunerne, som er i kontakt med borgere med denne tilstand.
Overordnet skal det bemærkes, at det er usikkert, om man kan afgøre om
en patient har nerverodspåvirkning på baggrund af smerteudbredelsen er
over eller under knæniveau.
KL savner, at retningslinjen også omfatter anbefalinger vedrørende diagnostik af tilstanden. Diagnosen må have afgørende betydning for valg af
indsats samt information og rådgivning af borgeren. Borgerne vil ofte i
den akutte og subakutte fase have problemer med at fastholde dagligdags aktiviteter herunder tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er det afgørende, at en relevant indsats iværksættes. Således at borgeren hurtigt
kan vende tilbage til sit normale dagligdagsliv.
Det kan undrer, at farmakologisk behandling ikke er medtaget i retningslinjen, idet det må anses for et udbredt første valg i forhold til at lindre
borgerens symptomer.
KL bemærker ligeledes, at effektparametrene for funktionsevne og arbejdsevne som hovedregel ikke er rapporteret i den fundne eviden s.
Disse parametre må anses som værende særdels vigtige, i forhold til løbende monitorering af indsatsen.
Konkret i forhold til afsnit 5 vedrørende ledmobiliseringsteknikker baserer
anbefalingerne sig på tre studier (reference 7,11,12), hvoraf de to inkluderer patienter, som ikke har påvist lumbal rodpåvirkning. Der opfordres
til, at anbefalingen ændres til: ” Det er god praksis at overveje at kombinere ledmobiliserende teknikker med vanlig behandling til patienter med
nyligt opstået lumbal nerverodspåvirkning”.
KL tager forbehold for en senere politisk behandling.

Med venlig hilsen

Lone Vinhard
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