
 

Referat: 
 
     19. april 2010 
 
 
4. Møde i Videnskabelig Råd – Center for Kliniske Retningslinjer 
 
Dato. Fredag den 7. maj 2010 - kl. 10.00 – 14.00  
 
Deltagere: Svend Sabroe, Linda Schumann Scheel, Erik Elgaard Sørensen, Anette de 
Thurah, Susie Laustsen, Ingrid Egerod, Birte Østergaard Jensen, Mette Just Kjølby. 
 
Afbud: Erik Elgaard Sørensen, Jan Mainz 
 
Sekretær: Preben U. Pedersen (PUP) 
 
Dagsorden  
 
1. Velkomst  
 Kort præsentation af ny formand og medlemmer 
  v/Svend Sabroe 
 
2. Instrument til kvalitetsbedømmelse af kvalitative artikler.  
 
  
3. Evaluering af kursus for superbedømmere 
  v/Sussie Laustsen og Preben U. Pedersen 
  
4. Hvilke emner egner sig/egner sig ikke til udarbejdelse af en klinisk retningslinje.  
  
5. Møde dato i efteråret 
 
6. Evt 
 
 
 
Ad 1. Svend Sabroe bød velkommen til Birte Østergaard Jensen, der er udpeget som 
medlem af Rådet frem til foråret 2012. 
 
 
Ad 2. Efter oplæg fra Dr. Carol Pellowe fra Thames Valley University, drøftede rådet det 
videre arbejde med at finde et egnet instrument til vurdering af kvaliteten af kvalitative 
forskningsartikler. 
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Man besluttede: 
 1. At arbejde videre med følgende instrumenter: 
  a) Instrument som benyttes af NICE 
  b) Instrument som benyttes af SIGN 
  c) Instrument som benyttes af GASP 
  d) Det dansk udviklede instrument VAKS 
 
 2. At sammenligne hvilke områder disse instrumenter vurderer 
 
 3. At rådets medlemmer, der har indsigt i kvalitativ forskning foretager en 
 vurdering af om de områder, der vurderes vil være dækkende. 
 
 4. At afprøve et eller flere instrumenter blandt rådets medlemmer. 
 
 5. At afprøve et eller flere instrumenter, blandt fremtidige brugere af 
 instrumentet.  
 
Til næste møde: 
 1) Sekretariatet fremskaffer de nævnte instrumenter. 
 2) I samarbejde med to eller flere medlemmer fra Rådet foretager 
 sekretariatet en sammenligning af områder. 
 
 Denne sammenligning danner udgangspunkt for drøftelse på næste møde i 
 rådet. 
 
Ad 3. Kurset for bedømmere af kliniske retningslinjer er nu afviklet. Der var 
 tilmeldt 17 deltager. Aller har været til eksamen og 13 bestod. Der har 
 været afholdt omeksamen for 4, her bestod en. 
 
 Efterfølgende har en deltager, der ikke bestod henvendt sig og påpegede 
 forhold som vedkommende følte var upræcise i forhold til kurset, eksamen 
 og bedømmelsen. Rådet drøftede henvendelsen, og blev enig om at 
 gennemgå alle proceduren i forbindelse med kurset, inden kurset udbydes 
 næste gang. 
 
Ad 4. Dette punkt blev ikke drøftet, men udskudt til næste møde.  
 
Ad 5. Ny møde dato 6. oktober 2010 – kl. 13.00 – 16.30. 
 
 
Ad 6. Der har været en henvendelse om brug af resultater fra dyreforsøg som 
 grundlag for anbefalinger i en klinisk retningslinje. PUP besvarer 
 henvendelsen i samråd med Svend Sabroe. Henvendelsen og svar lægges 
 på hjemmesiden.  
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 Punkter til dagsorden for næste møde: 
 

- Hvilke emner egner sig/egner sig ikke til udarbejdelse af en klinisk 
retningslinje. 

- Fortsætte drøftelse af instrument til vurdering af kvaliteten af kvalitative 
forskningsartikler. 

- Kvalitetsvurdering af godkendte kliniske retningslinjer.  
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