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Antal svar: 37
Utifrån denna enkät kan följande slutsatser potentiellt dras:
-

76% av de svarande utför PDT med både lampa och dagsljus som ljuskälla (1
svarande (3%) gör enbart dagsljus-PDT, 22% enbart PDT med lampa)

-

100% av patienterna får muntlig och skriftlig information inför behandlingstillfället
vid tillfället för diagnostisering. 90% av patienterna får även skriftlig information
skickad till sig via post eller digitalt.

-

Återbesöksfrekvensen är lägre än väntat med tanke på de rekommendationer
som finns vid behandling av BCC och Bowen's disease. Ca 50% av de patienter
som behandlas med BCC eller Bowen's får ett planerat återbesök och denna
siffra är ännu mycket lägre vid behandling av AKs. Vid enstaka fall då
komplikationer uppstått bokas en tid för påtitt av sköterska.

-

5% av patienterna får en rutinmässig uppföljning per telefon närmsta dagarna
efter behandlingen. Uppföljning PR telefon sker framför allt vid behandling med
dagsljus, vid behandling av större fält eller då belysningen med lampa upplevts
som besvärlig.

-

Då vädret ej tillåter behandling med dagsljus bokas i de allra flesta fall en ny tid.

Viktigt för att optimera den fotodynamiska terapin:
- Rätt patient
- Välinformerad patient
- Bra förbehandling och preparering av huden
- Smärtlindring
- Uppdaterad PDT-behandlare

Bakgrund till enkäten
2015 skrev en grupp sköterskor, med lång erfarenhet av PDT, rekommendationer för att
optimera behandlingen med dagsljus-PDT. Vi önskar nu följa upp det arbetet med att
fokusera på hur patienterna erhåller information om PDT inför behandlingstillfället samt
hur uppföljningen av patienterna sker efter behandlingen. Vi uppskattar om du ger oss
ca 2 minuter av din tid för att ge oss din återkoppling över nuläget på din klinik. På så
sätt ska vi försöka skapa oss en bild över nuläget i Sverige, göra relevanta reflektioner
och eventuellt återkomma med nya rekommendationer för att förbättra vården av den
här patientgruppen.

