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Sundhedsstyrelsen 
Sekretariatet for nationale kliniske retningslinjer 
 

Odense den 16. marts 2015 
 
 
Høringssvar fra DASYS vedr. National klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi 
 
Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) har modtaget forespørgsel på overstående og vi takker for muligheden for at afgive 
høringssvar.   
 
Vi har sendt retningslinjen til Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker, som har deltaget i arbejdsgruppen og fået 
nedenstående bemærkninger: 
 
Det har været lærerigt for de 2 repræsentanter fra Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker at være med i denne 
arbejdsgruppe. Som ved flere andre psykiske lidelse har selve rammen omkring evidensvurderingen i NKR været 
udfordrende ift. at finde nationale retningslinjer, som kan anbefales til kollegaer i hele landet. Dette ses også tydeligt 
ift. den lave evidensgrad i alle anbefalinger. 
  
Ud fra de gældende rammer i NKR oplever vi, at anbefalingerne omkring behandling af svær bulimi er 
retningsanvisende og brugbare både for sygeplejersker, som møder patienten i ambulant regi, samt for sygeplejersker 
som møder patienten under indlæggelse. Det ses som en fordel at retningslinjen på nogle områder både anbefaler 
hvad der ses som god praksis, og hvad man kan undlade i sin praksis. 
 
Derudover har DASYS følgende bemærkninger: 
 
Vi bliver præsenteret for et omfattende materiale. Vi kan kun komplimentere høringsmaterialets lødighed og 
forskningsmæssige argumentation, dog vil vi påpege at der kun i begrænset/indirekte omfang inddrages forskning, der 
underbygger interventionernes effekt i et patientoplevet perspektiv. 
 
Derfor foreslår vi, at de i øvrigt udmærkede forslag til yderligere forskning suppleres med en stærk anbefaling om, at 
den patientoplevede kvalitet indgår i fremtidige undersøgelser. Det kan her dreje sig om fx helbredsrelateret 
livskvalitet, selvoplevet funktionsniveau.  
 
En quickguide med reference til den nationale kliniske retningslinje og apps, som foreslået side 92, vil være en rigtig 
god ide både ift. klinisk praksis og uddannelsesmæssigt brug. Bl.a. må ACT teams være yderst oplagt i et 
sygeplejefagligt perspektiv 
 
På side 92 i retningslinjen fremgår det, at Sundhedsstyrelsen foreslår at  de faglige selskaber bl.a. lægger 
retningslinjen på deres hjemmeside, herunder orienterer om, hvad retningslinjen indebærer. Ideen er god, men 
hvordan en sådan orientering skal udformes er ikke præciseret. Det kunne have været en hjælp. 
 
Skulle vores høringssvar give anledning til spørgsmål står Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker og DASYS 
naturligvis til rådighed for yderligere uddybning af ovenstående synspunkter.  
 
Med venlig hilsen 
For Dansk Sygepleje Selskab, DASYS  
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