
 

3. Møde i Videnskabeligt Råd – Center for Kliniske Retningslinjer  
 
Dato. Fredag den 20. november 2009 - kl. 13.00 – 15.30  
 
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby. Brendstrupgårdsvej 100.  
 
Deltagere: Hans Gregersen, Linda Schumann Scheel, Annette de Thurah, Sussie 
Laustsen, Erik Elgaard Sørensen 
 
Fraværende: Ingrid Egerod, Lis Wagner, Jan Mainz, Mette Kjølby. 
 
Observatør: Birthe Østergaard Jensen. 
 
Referat: Preben U. Pedersen 
 
Dato for næste møde: 4. maj 2010 kl. 9.30 – 13.00 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Kvalitetsbedømmelse af kliniske retningslinjer 
     a. drøftelse af fremgangsmåde 
     b. kvalitetsbedømmelse af godkendte kliniske retningslinjer v/PUP 
  
2. Principiel drøftelse af hvilke retningslinjer centret kan bedømme - drøftelse med 

udgangspunkt i tre indsendte kliniske retningslinjer (se oplæg bilag 2, de tre 
eksempler vedlægges som baggrundsmateriale, bilag 2a, 2b og 2c) v/PUP 

  
3. Mødeyppighed fremover - 2 årlige møder af 3-3,5 timers varighed? v/PUP 
  
4. Orientering om kursus for superbedømmere. v/SL 
 
5. Feedback vedrørende dokumentationskonferencen v/HG  
  
6. evt. 
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Mødet blev indledt med at byde lektor phd. Birte Østergaard Jensen (BØJ) velkommen 
som observatør ved rådets møder. Lis Wagner har anmodet om at BØJ overtager 
pladsen i rådet. Da LW er personligt udpeget til pladsen, kan det ikke umiddelbart lade 
sig gøre. PUP indstiller i samråd med HG, at emnet drøftes på næste møde i Rådet for 
Center for Kliniske Retningslinjer. 
 
Ad 1.  Det blev besluttet, at der skal foretages en løbende opgørelse af de bedømte 
kliniske retningslinjer for at sikre, at retningslinjer, der publiceres, har et passende 
niveau. Ved denne opgørelse tages der udgangspunkt i den endelige scoring, der 
foretages af bedømmerne inden for de 6 områder, der er indeholdt i AGREE-
Instrumentet. 
Det bliver den samlede scoring for alle kliniske retningslinjer, der offentliggøres på 
hjemmesiden. PUP udarbejder en endelig beskrivelse af fremgangmåde. 
 
Ad 2. Videnskabeligt Råd drøftede en række principielle forhold vedrørende kliniske 
retningslinjer og er nået frem til følgende: 
 
Center for Kliniske Retningslinjer bedømmer retningslinjer, der beskæftiger sig med 
områder, der er en væsentlig del af sygeplejerskers kliniske praksis og/eller områder, 
som sygeplejersker kan udtale sig meningsfuldt om. 
 
Der er ikke grund til at udarbejde en klinisk retningslinje på baggrund af et allerede 
godkendt referenceprogram, med mindre der sker væsentlig ændringer i forhold til de 
anbefalinger, der gives i referenceprogrammet. En klinisk retningslinje er derimod 
meget relevant, hvis de opstillede anbefalinger bliver mere handlingsanvisende end 
anbefalingerne i det oprindelige referenceprogram. 
 
Ved anbefalinger på D-niveau skal man undgå for højt detaljeringsgrad og ikke bygge 
anbefalinger på egne instrukser, håndbøger eller lignende. Hvis der ikke foreligger 
evidens på et område, kan man anbefale, at der udvikles egne lokale instrukser. 
 
For at skabe klarhed over, hvilke typer retningslinjer, der kan bedømmes i centret, vil 
Videnskabeligt Råd udvikle en rammebeskrivelse, der kan tjene til vejledning for 
centrets brugere. Af beskrivelsen skal det fremgå, hvad der kendetegner områder, det 
er hensigtsmæssigt at udvikle kliniske retningslinjer indenfor, og som så senere kan 
blive bedømt af centret. 
 
Ad. 3. Det blev besluttet fremover at afholde to møder årligt af 3-3,5 timers varighed. 
 
Ad 4.  Kurset for superbedømmere forløber planmæssigt, der er 18 deltagere på holdet.  
 
Ad. 5. Der var bred enighed om at dokumentationskonferencen forløb godt, gode 
indlæg, der havde god relevans og sammenhæng. Der blev rejst forslag om i fremtiden 
at overveje muligheden af korte (10 min) præsentationer af kliniske retningslinjer evt. i 
forbindelse med poster session eller lignende. 
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Evt. Det blev påpeget, at der havde været en leder i ugeskrift for læger om oprettelse 
af et center for kliniske retningslinjer. Det blev drøftet om Videnskabeligt Råd skulle 
reagere, men en reaktion overlades til formand for dasys eller formand for Rådet for 
Center for Kliniske Retningslinjer. 
 
På næste møde i Videnskabeligt Råd påbegyndes arbejdet med udarbejdelse af 
anbefaling om instrument til vurdering af kvalitativ forskning og rammebeskrivelse af 
hensigtsmæssige områder for udarbejdelse af kliniske retningslinjer. 
 
Det blev aftalt at svartid på mails fra PUP, fremover skulle være to dage. 
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