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Svensk förening för allmänmedicins (Sfams) synpunkter på remissversion av nationellt 
vårdprogram för bröstcancer som ska rapporteras senast 15/11 -19. 

 

Sfam har läst vårdprogrammet och har följande synpunkter på det. 

1. Språkgranskning önskvärt. Tyvärr en del fel - stavfel och annat - vilket ibland försvårar 
förståelsen av texten:  

a. Som exempel andra meningen i Konsekvensbeskrivning, före det egentliga 
vårdprogrammet: ”Sjukdomen uppvisar en relativt dramatisk 
incidensökningen och en kraftigt minskande mortaliteten i relation till 
incidensen.”  

b. Det hänvisas i Konsekvensbeskrivningen senare till en ”docent Lindman” som 
saknas i referenserna. 

2. Avsnitt 4.1 har uppgifter som inte är tillräckligt uppdaterade trots att vi har ganska 
enkel tillgång till bra statistik genom Socialstyrelsen/cancerregistret. 

3. Begreppet trippelnegativ förekommer frekvent i texten, men definieras inte tydligt. 
Kan associeras med trippeldiagnostik och tolkas som att det handlar om patienter 
med tumörer som varken går att palpera, se på bild eller identifiera med 
patohistologi (dvs en orimlighet). 

4. Det vore önskvärt med en definition (gärna bild) av vad som räknas som bröstvävnad 
att palpera. Det är inte alltid helt självklart för alla allmänläkare. Vi känner exempelvis 
till ett fall där en knuta vid revbenets nedre del inte tolkades som misstänkt 
bröstcancer på grund av lokalisation som bedömdes vara utanför bröstvävnad. 

5. Det vore önskvärt med definition av begreppet intervallcancer i betydelsen 
bröstcancer som presenterar sig mellan screeningmammografiundersökningar. Vi 
känner till ett fall av diagnosfördröjning där man inte gick vidare med 
trippeldiagnostik av kvinna med knuta i bröstet tre månader efter normal 
mammografi.  

6. Primärvård och allmänläkares roll i diagnostik nämns inte alls i vårdprogrammet som 
f ö saknar representant från primärvården vilket inte är bra när det rör sig om en så 
vanlig sjukdom 
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