
 

Afdeling for Sygeplejevidenskab   •   Høegh-Guldbergs Gade 6a   •   8000 Århus C   •   Tlf: 8942 4855 mobil 2639 7839 

 

Marts 2012 Årgang 5 Nummer 1 

 
 

Revidering af  
”Skabelon og manual til udformning af kliniske retningslinjer” 

 
”Skabelon og manual til udformning af kliniske retningslinjer” er i år blevet grundigt 
revideret og der er foretaget væsentlige ændringer i manualen. Ændringerne er baseret 

på spørgsmål, der er stillet igennem de sidste tre år og på baggrund af der erfaringer 
der er indsamlet i Centret i forbindelse med vejledning og undervisning i udformning af 

kliniske retningslinjer. 
 
Revideringerne er diskuteret og anbefalet af det Videnskabelige Råd i Center for Kliniske 

Retningslinjer og godkendt i Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer.   
 

Denne artikel vil kort beskrive de væsentligste ændringer i manualen. 
 
Inddragelse af internationale kliniske retningslinjer:  

 
Internationalt, blandt andet i Canada, Scotland og Australien, findes der store online 

databaser med hundredvis af kliniske retningslinjer.  
 

I det Videnskabelige Råd i Centret har man på nuværende tidspunkt ikke foretaget en 
vurdering af, hvilke internationale databaser, der indeholder kliniske retningslinjer, der 
lever op til krav til indholdet og niveauet i kliniske retningslinjer, der publiceres i Center 

for Kliniske Retningslinjer. Derfor kan man ikke anbefale at man, på nuværende 
tidspunkt direkte oversætter eller anvender anbefalingerne fra de internationale kliniske 

retningslinjer direkte i de landsdækkende kliniske retningslinjer.  
 
Flere internationale databaser er ikke gennemskuelige i forhold til litteraturvurdering, 

kriterier for intern og ekstern bedømmelse osv. Derfor vil Det Videnskabelige Råd til 
september gennemgå de internationale databaser og lægge en strategi for inddragelse 

af internationale kliniske retningslinje i de danske kliniske retningslinjer.  
 
På nuværende tidspunkt anbefales at internationale kliniske retningslinjer anvendes på 

følgende måde:  
 

 Begrundelse i baggrundsafsnit 
 Inspiration fra den internationale kliniske retningslinjes søgehistorie til 

udarbejdelsen af en søgeprotokol og søgestrategi i metodeafsnittet (der skal 

foretages en helt ny systematisk søgning) 
 Diskutere den internationale kliniske retningslinje i litteraturgennemgangen, evt. 

om man er kommet frem til de samme anbefalinger? Er primærlitteraturen 
vurderet ens? Hvilke forskelle er der og hvorfor? 
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Eksempel: 
 

Litteraturgennemgang:  
Et randomiseret kontrolleret klinisk studie har sammenlignet brugen af steril teknik med brugen af aseptisk 
teknik (”non-touch” teknik). Det fremgår at der ikke er belæg for brugen af steril teknik frem for 
”nontouch” teknik i forhold til forekomsten af kateterrelaterede infektioner (Ib) (7). At der ikke er forskel 
på steril teknik og ”non-touch” teknik understøttes i en systematisk oversigtsartikel (Ia) (24) og to kliniske 
retningslinjer (IV) (8, 39). 

 
Kilde: Klinisk retningslinje for pleje og behandling af centralt venekateter og permanent central intravenøs 
port hos voksne (> 19 år) patienter. Godkendt i Center for Kliniske Retningslinjer 2011.  
 

 

 
 

Graduering af evidens: 

 

Ved vurdering af studier identificeres i nogle tilfælde forhold, der fører til at studierne 

kan anvende, men med forbehold. Derfor har man behov for en metode, til at håndtere, 

hvordan, man skal angive studiets evidens niveau og at der er tale om at studiets er 

ned gradueret. 

Denne procedure har i lang tid været til diskussion. Derfor har vi i Centret indsamlet 

information fra Sundhedsstyrelsen og Cochrane Collaboration om hvordan disse 

instanser håndterer denne problemstilling. På baggrund af disse informationer, er man i 

Det Videnskabelige råd nået frem til følgende anbefaling af, hvordan nedgraduering af 

studier foretages og hvordan det markeres i den kliniske retningslinje: 

 

I manualen står der følgende:  

 

Evidensniveauet er altid ”statisk” og nedgradueres ikke selvom et studie er behæftet 

med systematiske fejl (bias).  

Evidensniveauet er en indikator for studiedesignet og et randomiseret klinisk 

kontrolleret studie vil altid være evidensniveau 1b, Systematisk oversigtsartikel/review 

1a, kohortestudie 2b osv.   

 

Hvis man under den kritisk vurdering vha. checklister vurderer, at der er nogle bias 

behæftet med eksempelvis et randomiseret klinisk kontrolleret studie (som dog ikke 

menes at påvirke undersøgelsens resultat) og man kun tildeler studiet et +, bibeholder 

den evidensniveauet (Ib), hvorimod styrken af anbefalingen, som bygger på studiet, 

tildeles en lavere styrke, altså B.  

 

Når et studie nedgradueres markeres evidensstyrken med *, hvorfor det vil se ud som 

følgende:  
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Eksempel:  

 Patienter med KOl kan med fordel tilbydes små frem for store portionsstørrelser 

ONS (45, Ib), (46,IIa). B* 

 

 
Konsensusanbefalinger:  
 

Fra Centrets etablering har det været diskuteret, om anbefalinger kan baseres på 
ekspertudtalelser, og hvi dette er tilfældet, hvilket krav, der skal stilles til 

ekspertgrupper. En metode er til at …ekspertudtalelser er konsensus konferencer. 
Derfor fik Det Videnskabelige Råd i opdrag at pege på hvornår konsensuskonferencer vil 
være velegnet og hvordan disse skulle afvikles.  

 
Som udgangspunkt for diskussionen i Det Videnskabelige Råd har Center for Kliniske 

Retningslinjer udarbejdet en ”Sammenfatning af konsensusmetoder”, som kan findes på 
www.kliniskeretningslinjer.dk – her kan man danne sig et overblik over metoderne og 
omfanget af dem. Der findes flere forskellige konsensusmetoder – fælles for dem alle 

er, at de er meget omfattende og tidskrævende.  
 

På nuværende tidspunkt gør følgende sig gældende:  
 Hvis der ikke foreligger evidens inden for et område bør man i stedet udarbejde 

en protokol, således at der kan skabes evidens. 

 Der kan som udgangspunkt ikke udarbejdes anbefalinger som baseres på 
konsensus – hvis en arbejdsgruppe vurderer, at det er rimeligt at gøre dette, bør 

man forholde sig til de forskellige konsensusmetoder og herefter tage kontakt til 
Centret, hvis man mener det er praktisk muligt og man har en problemstilling, 
som bør baseres på konsensus indtil anden evidens foreligger.  

 Hvis der allerede foreligger en konsensusanbefaling udarbejdet på en struktureret 
måde ud fra en konsensusmetode, eksempelvis fra en international klinisk 

retningslinje, fagligt selskab, kirurgisk selskab osv., kan denne dog danne 
baggrund for en anbefaling svarende til evidensniveau IV, evidensstyrke D. 

 

Bilag til kliniske retningslinjer:  
For at øge gennemskueligheden vurderingen af det materiale, der ligger til grund for en 

klinisk retningslinje, skal der altid som minimum vedlægges følgende bilag:  
 Detaljeret litteratursøgning, herunder søgeprotokol, søgeordskombinationer, 

flowchart over udskillelsesprocessen m.m.  

 Evidenstabel over inkluderede artikler.  
 Alle checklister, som er anvendt til kritisk vurdering af de artikler, som indgår i 

litteraturgennemgang og danne baggrund for anbefalinger.  
 

I Centret arbejder vi på tiden med at udvikle et program, således at disse bilag 
genereres automatisk, når man skriver sin kliniske retningslinje. Målet er at forfatterne 
skal anvende mindre tid på opsætning, redigering  

Det anbefales, at man altid, når man udarbejder kliniske retningslinjer eller overvejer 
samme, at gennemgå manualen fra start til slut, således man ved hvilke krav til indhold 

og layout der er.  

http://www.kliniskeretningslinjer.dk/

