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Lämna remissvar för vårdriktlinje för migrän

Om att lämna remissvar

Om du lämnar remissvar från exempelvis en region, kommun, myndighet eller organisation ber vi er att skicka in ett
samlat svar. Stöddokument för insamlande av synpunkter. 
Du kan välja att lämna synpunkter på hela eller delar av remissen. Du kan välja de rubriker du vill lämna synpunkter
på. I slutet kan du även lämna övergripande synpunkter som inte är kopplade till någon rubrik. 
Klicka här om du vill få en överblick över enkäten innan du besvarar den.
Lämna alla dina synpunkter vid samma tillfälle. Om du avbryter ditt svarande kommer du inte kunna komma tillbaka
till dina svar igen. Remissvaret räknas endast som fullständig om du kommit till sista sidan där du får en bekräftelse
på att dina svar sparats.
Du kan spara eller skriva ut remissvaret när du är klar.  

Bakgrund
Som en del i regionernas nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården ingår att ta fram kunskapsstöd så
som vårdprogram och vårdriktlinje. Nationellt programområde nervsystemets sjukdomar ansvarar för innehållet i
kunskapsstödet som nu finns tillgänglig på öppen remiss. Kunskapsstödet publiceras på Nationellt kliniskt kunskapsstöd
(NKK) när det är godkänt, . 

Hantering av personuppgifter
I och med att du svarar på denna enkät kan personuppgifter komma att lagras i ett databasregister hos Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR). Ange därför inga känsliga personuppgifter i remissvaret. Uppgifterna sparas för statistisk bearbetning
av materialet och kan komma att användas vid förnyad kontakt. SKR 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 SKR som är personuppgiftsansvarig
https://skr.se/dataskydd tfn. 08-452 70 00.

Mer information om kunskapsstöd och Nationellt system för kunskapsstyrning.

Klicka på Nästa nere till höger för att komma till första frågan!
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Svaret är lämnat av följande avsändare :

Mig som privatperson

Fråga 3 

E-postadress till den som svarat på remissen:
remiss@drf.nu

 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer.44270.html
https://reply.surveygenerator.com/printfriendlypage.aspx?u=46620ivDmEwSmA2DbhZiT&R=false&Width=650&V=false&ShowPageNumber=false&WidthPT=false&PTImage=false&HidePageAndQuestionNr=false
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
https://skr.se/dataskydd
https://kunskapsstyrningvard.se/
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Välj de rubriker ni vill lämna återkoppling på. Klicka sedan på nästa.
1. Syfte
2. Metodbeskrivning
3. Bakgrund
4.Utreda/diagnostisering
5. Behandla/handlägga
6a. Vårdnivåer - vuxen
6b. Vårdnivåer - barn och ungdomar
8. Uppföljning och Kvalitetsuppföljning
9. Referenser
Synpunkter och återkoppling på det separata dokumentet Konsekvensbeskrivning
Övergripande eller övriga synpunkter
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Här samlas de rubriker ni kryssat för på föregående fråga.

Fråga 18 

Övergripande eller övriga synpunkter
Tack för möjligheten att lämna synpunkter. Dietisternas Riksförbunds sektion inom neurologi har läst igenom dokumentet och har inga synpunkter.

 


