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Lämna remissvar för 
Nationellt vårdprogram 
för distala radiusfrakturer 

 

Om att lämna remissvar 

Tack för att ni tar er tid att medverka i kvalitetsgranskningen av vårdprogrammet för 

handledsfraktur. För att besvara remissen använder ni er av detta dokument. 

 Hör efter i er organisation hur samordningen av remissvar ser ut. 

 Synpunkter kan lämnas på respektive avsnitt som anges i detta dokument samt 
vid behov lämna övergripande synpunkter på hela vårdprogrammet.  

 Avslutningsvis finns även möjlighet att lämna synpunkter på den 
konsekvensanalys som hör till vårdprogrammet. 

 Svar på remissen skickas med e-post till isabelle.alknas@vgregion.se senast den 
15 mars 2021. 
 

Angående personuppgifter 

Då remissvaren diarieförs i ansvarig region blir det offentlig handling som kan lämnas ut 

till den som önskar. Ange därför inga känsliga personuppgifter i remissvaret.  

I och med att ni svarar på denna remiss kan personuppgifter komma att lagras i ett 
databasregister hos Västra Götalandsregionen. Uppgifterna sparas för statistisk 
bearbetning av materialet och kan komma att användas vid förnyad kontakt. Västra 
Götalandsregionen är skyldigt att på din begäran rätta eller radera uppgifter. Enligt 
dataskyddsförordningen har varje registrerad rätt att erhålla besked om personuppgifter 
som rör den sökande behandlas eller ej. Information om behandling av personuppgifter 
lämnas av Västra Götalandsregionen som är personuppgiftsansvarig www.vgregion.se, 
telefonnummer 010-441 00 00. 

Mer information om remisser inom Nationellt system för kunskapsstöd hälso- och 

sjukvård: https://kunskapsstyrningvard.se/remisser 
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Avsändare 
1. Ange namn på svarande organisation, förening eller myndighet:  

Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region 

Östergötland).   

Regionalt programområde för Rörelseorganens sjukdomar.  

ordf. Jens Christian Larsen  

SVN 2021-3 

2. Om ditt svar lämnas in av dig som privatperson ange namn här:  

3. Kontaktuppgift vid frågor om remissvaret (mailadress): 
charlotte.sand@regionostergotland.se  

Övergripande synpunkter på Vårdprogrammet 

Den sammanfattande bedömningen är att vårdprogrammet är bra och till nytta i vardagen. Utrymme 

för lokala avvikelser kommer att behövas men det blir sannolikt endast lokal anpassning av logistik 

skäl, såsom lokala flödesrutiner angående uppföljning/rehabilitering.  

Kapitel 1: Inledning   

 

Kapitel 2: Mål med vårdprogrammet  

 

Kapitel 3: Bakgrund 

 

Kapitel 4: Primärprevention  

 

Kapitel 5: Symtom, kliniska fynd och utredning  

 

Kapitel 6: Icke operativ behandling 
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Kapitel 7: Operativ behandling av distala 

radiusfrakturer  

 

Kapitel 8: Val av operationsmetod  

 

Kapitel 9: Gips  

  
 

Kapitel 10: Rehabilitering  

 

Kapitel 11: Osteoporosutredning och behandling 

 

Kapitel 12: Sjukskrivning och arbetsliv 

 

Kapitel 13: Uppföljning och komplikationer 

 

Kapitel 14: Kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer  

 

Kapitel 15: Kunskapsluckor 

 

Kapitel 16: Referenser  
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Kapitel 17: Förslag på fördjupning  

 

Kapitel 18: Förkortningar, ordlista 

 

Kapitel 19: Nationell arbetsgrupp för radiusfraktur 

Kapitel 20: Appendix 1 

Kapitel 21: Appendix 3 

 

Synpunkter och återkoppling på det separata 

dokumentet Konsekvensbeskrivning  

 

Övergripande eller övriga synpunkter på det 

nationella vårdprogrammet för radiusfrakturer  
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