
 

 
2. Møde i Videnskabelig Råd – Center for Kliniske Retningslinjer 
 
Dato. Torsdag den 18. juni 2009 - kl. 9.00 – 11.30  
 
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby. Brendstrupgårdsvej 100. Lokale 1B. 
 
Medlemmer: Hans Gregersen, Linda Schumann Scheel, Erik Elgaard Sørensen, Anette 
de Thurah, Susie Laustsen, Ingrid Egerod, Lis Wagner, Mette Just Kjølby, Jan Mainz. 
 
Afbud fra: Lis Wagner, Anette de Thurah, Ingrid Egerod, Jan Mainz, Mette Just Kjølby 
 
Sekretær: Preben U. Pedersen (PUP), Trine A. Horsbøl 
 
Dagsorden  
 
1. Velkomst v/ Hans Gregersen, (HG) formand for Videnskabeligt Råd  
 Kort præsentation for og af nye medlemmer 
 
2. Organisering af rådets arbejde v/HG 
 Næstformand 
 Mødehyppighed 
 Mødedatoer 
 
3. Kort drøftelse af kommissorium – bilag 1. v/HG 
 
4. Skabelon og manual til udformning af kliniske retningslinjer v/PUP 
 Kan nuværende udgave (med de revisioner der er foreslået) tages i 
 anvendelse i en periode? Bilag 2 
 Hvilke videre områder bør uddybes?  
 
5. Procedure for bedømmelse af kliniske retningslinjer v/PUP 
 Forslag til bedømmelsesprocedurer – se bilag 3. 
 Udformning af midlertidig bedømmelsesprocedure 
 Kursus for bedømmere  
  Udvælgelse af bedømmere – krav udkast til ansøgning Bilag 4, 
  Hvem foretager udvælgelsen? 
  Kursets indhold 
6. Evt. 
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1. Organisering af rådets arbejde 
 

• Der skal udpeges en næstformand. 
PUP og HG vil konferere om dette og melde tilbage med forslag. 

 
• Mødehyppighed 

Det aftales, at der skal afholdes 3 møder i rådet årligt. 
Det planlægges dog, at der stiles efter afholdelse af 1- 2 møder i løbet af 
resten af 2009.  

 
2. Ændringer i kommissorium 

 
• Efter sproglige ændringer tages rådets kommissorium til efterretning. 

 
3. Skabelon og manual til udformning af kliniske retningslinjer 
 

• Skabelon og manual gennemgås i plenum. 
Udover få sproglige rettelser foretages herved følgende justeringer: 
 

 Det skal fremgå af manualen, at der i 
litteraturgennemgangen i en klinisk retningslinje skal indgå, 
hvilke områder, der mangler forskning inden for i relation til 
retningslinjens emneområde. 

 Det skal i manualen beskrives nærmere, hvad der menes 
med monitorering ved at angive forslag som stikprøver og 
kontinuerlig monitorering.  

 Der skal i manualen fremgå link til en original vejledning i 
Vancouver referencesystem.  

 
• Følgende områder i manualen diskuteres, og der opnås enighed om ikke at 

ændre på dem foreløbigt, men tage dem op til diskussion, når der er flere 
erfaringer med anvendelse af manualen: 

 
 Om beskrivelsen af det fokuserede spørgsmål er for 

snævert og vanskeligt at forstå 
 Om definitionen af ”indikator” skal udvides eller suppleres, 

idet den nuværende definition på nogle områder 
udelukker monitorering ved hjælp af kvalitative metoder. 
Desuden foreslås der, at det er en mulighed at opstille 
eksempler på indikatorer i manualen. 

 
• Manualen skal løbende udvikles og tages op til revision én gang om året. 

Første gang medio 2010. 
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4. Proceduren for bedømmelse af kliniske retningslinjer 
 

•   Rådet anbefaler bredt, at bedømmernes navne ikke skal fremgå af de 
kliniske retningslinjer.  

 
• Bedømmelsesproceduren gennemgås ud fra de tre niveauer i plenum, og 

der opnås enighed om følgende: 
 

 1. Niveau: PUP og TAH gennemlæser retningslinjen ud fra 
AGREE. Hvis alle metoderelaterede spørgsmål scorer 3-4, og 
resten ser fornuftigt ud, fremsendes retningslinjen til 
ekstern bedømmelse.  

 2. Niveau: Bedømmelsen foretages på baggrund af AGREE-
Instrumentet af eksterne bedømmere. De skal have 
gennemgået centres kursus i vurdering af kliniske 
retningslinjer. 

 Hver retningslinje skal bedømmes af minimum 3 eksterne 
bedømmere. 

 Hver bedømmer skal foretage minimum 3 bedømmelser 
årligt. 

 3. Niveau: Den offentlige høring har indtil nu fungeret 
hensigtsmæssigt, og der er fremkommet flere relevante 
høringssvar.  

 
 

• Procedure for optagelse af deltagere på superbedømmerkurset diskuteres. 
 PUP udformer en liste over deltagere inkl. kvalifikationer og angiver om de 

bør deltage. Herefter rundsendes listen til medlemmerne i rådet, der i 
fællesskab beslutter, hvem der skal optages. 

  
 

• Der er på nuværende tidspunkt ingen superbedømmere uddannet – indtil 
der er, er bedømmelsesprocessen som følgende: 

 
 Eksterne bedømmer fra eksisterende korps foretager 

bedømmelse, suppleret med bedømmelse fra medlem af 
videnskabeligt råd efter behov. 
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5. Evt. 
 

• Det berøres kort, at der allerede nu er en retningslinje, som indeholder 
lægefaglige anbefalinger på vej til bedømmelse i centeret. Det bliver derfor 
aktuelt, at der skal tages stilling til, hvordan centeret skal forholde sig til 
tværfaglige anbefalinger. Der aftales, at dette tages op igen ved næste 
møde, når der foreligger et konkret eksempel. 

 
• Der foreslås, at der udarbejdes en pjece omhandlende Center for Kliniske 

Retningslinjer, med formål at promovere centeret og dets 
funktionsområde. 
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