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Høring: 

National Klinisk Retningslinje for Behandling af Hjernemetastaser 
  

 
Til:  Sundhedsstyrelsen 
 
 
Vi har med stor interesse læst den nationale kliniske retningslinje for behandling 
af Hjernemetastaser. Dansk Selskab for Fysioterapi tillader sig på eget initiativ at 
indgive høringssvar. Såfremt der er opklarende spørgsmål eller yderligere behov, 
er vi naturligvis behjælpelige. 
 
Dette høringssvar er udarbejdet med input fra et fagligt selskab under Dansk sel-
skab for fysioterapi: 

• Dansk Selskab for neurologisk fysioterapi 

Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi tilslutter sig kommentarerne 
fra dette samlede høringssvar, men kommer ikke på nuværende tidspunkt med 
særskilt høringsbidrag.  
 
Vi håber, Sundhedsstyrelsen og arbejdsgruppen finder kommentarerne i hørings-
svaret anvendeligt at arbejde videre med i kvalificeringen af den Nationale kliniske 
Retningslinje for behandling af hjernemetastaser. 
 

 
Overordnede Kommentarer 

Dansk Selskab for fysioterapi anerkender afgrænsningen af denne NKR til kun at 
indbefatte medicinsk og operativ behandling af hjernemetastaser.  
 
Vi noterer os at Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi (DSNF), fremhæver at 
intensiv træning kan reducere bivirkningerne ved kemoterapibehandling. 
 
Videre har DSNF erfaringer med samt opfattelsen af at genoptræning og palliation 
kan bidrage til øget mobilitet, velvære og livskvalitet hos den enkelte patient, men 
at det altid skal afvejes af, hvad der tjener den enkelte patient bedst. 
 
Dansk Selskab for Neurologisk fysioterapi er et speciale indenfor fysioterapi, hvor 
der via specialiseret fysioterapi udøves genoptræning, vedligeholdende træning og 
palliativ terapi til målgruppen med hjernemetastaser. Denne terapiform er en vel-
anvendt del-modalitet i den samlede efterbehandlings-/ livsforlængende indsats af 
personer med hjernemetastaser. 
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Det ville derfor tjene NKR-hjernemetastaser, om Sundhedsstyrelsen i afgræns-
nings afsnittet anerkendte, at behandlingen af hjernemetastaser også kan om-
handler fysioterapeutisk genoptræning samt andre palliations former end de 
nævnte i denne NKR.  Dette kunne eksempelvis skrives som: 
 
”Fysioterapeutisk genoptræning, og anden palliativ behandling indgår ikke i denne 
nationale retningslinje for behandling af hjernemetastaser, men det skal under-
streges, at forudsætningen for et helhedsorienteret behandlingsforløb er, at pati-
enterne for så vidt sygdomsforløbet tillader også tilbydes genoptræning samt fy-
sisk og psykisk palliation. 

 
Vi håber, at Sundhedsstyrelsen hilser budskabet om fokus på genoptræning og 
anden palliativ behandling velkomment, og finder det relevant kort at nævne væ-
sentlige non-farmakologiske og non-operative behandlingsindgreb ved hjerneme-
tastaser.  

 
 
Med venlig hilsen 
 
Martin B. Josefsen 
Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi 
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