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Referat: 

 

     11.maj 2011 

 

 

6. Møde i Videnskabelig Råd – Center for Kliniske Retningslinjer 

 

Dato. Onsdag d. 11.maj kl. 9.30 – 12.00  

 

Deltagere: Svend Sabroe, Linda Schumann Scheel, Anette de Thurah, Ingrid Egerod,  

Preben Ulrich Pedersen, Mette Simonsen samt Claus Vinther Nielsen 

 

Afbud: Erik Elgaard Sørensen, Sussie Laustsen, Birte Østergaard 

 

Sekretær: Sasja J. Håkonsen 

 

Ad. 1:  

Præsentation af nye medlemmer. Kommissorium gennemgås.  

 

Ad 2:  

Det afsluttede bedømmerkursus i marts 2011 gennemgås ved Annette de Thurah. 

Niveauet på de afsluttede eksamensopgaver har været vekslende.  

16 afleverede eksamensopgave, 2 blev vurderet ikke bestået. 1 kursist har valgt at gå 

til re-eksamen.  

Det diskuteres om man skal dele bedømmere op i A og B hold, således at der ved hver 

ekstern bedømmelse som minimum bør være én A bedømmer? En A bedømmer er en 

bedømmer som ved den afsluttende eksamen har været i stand til at forholde sig kritisk 

både til artiklen og den kliniske retningslinje, hvor en B bedømmer ligger lige på vippen 

rent kompetencemæssigt til at være bedømmer.  

På mødet er man dog enige om at bedømmerkorpset ikke skal opdeles i A og B 
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bedømmere, da B såvel som A bedømmere ret hurtigt kan oparbejde deres 

kompetencer i forbindelse med eksterne bedømmelser af kliniske retningslinjer. I stedet 

skal Centret på anden vis forsøge samlet at udvikle de eksterne bedømmeres 

kompetencer.  

Det aftales: 

- at eksterne bedømmelser af kliniske retningslinjer fremover som minimum har 4 

eksterne bedømmere tilknyttet.   

- Det tilstræbes at sammensætte bedømmerhold af både erfarne og uerfarne 

bedømmere (erfarne = bedømmere som har bestået eksamen 2010, uerfarne = 

bedømmere som har bestået eksamen 2011).  

- Bedømmerne opfordres til at kontakte hinanden og diskutere deres bedømmelser 

- dette drøftes med bedømmerne på temadag 8/6-2011. 

 

Endvidere skal bedømmernes kompetencer vedligeholdes og opgraderes dels ved:  

- at fasteholde kravet om minimum 3 bedømmelser af kliniske retningslinjer om året 

- hvert ½ år at tilbyde kurser/undervisningsseancer for bedømmerkorpset  

- udarbejdelse af tutorials til checklisterne (kritisk vurdering af artikler) tilgængelig 

på hjemmesiden. Det aftales af Sasja J. Håkonsen og Lea D. Nielsen udarbejder 

disse tutorials ud fra referencer fra de kliniske retningslinjer og inddrager Annette 

de Thurah og Sussie Laustsen til endelig godkendelse inden det publiceres på 

hjemmesiden samt undervejs i vurderingsprocessen.  

 

Da der nu er et tilstrækkeligt antal bedømmere (vurderet ud fra antal kliniske 

retningslinjer som kommer til bedømmelse pr. måned imod det samlet antal behov for 

bedømmere pr. kliniske retningslinje), så er der ikke behov for at afholde nye 

bedømmerkurser.  

Det videnskabelige råd skal inden afholdelse af næste kursus diskutere følgende:  

Krav til deltagelse på bedømmerkursus:  

• Skal der være begrænsninger i forhold til hvilke master- eller 

kandidatuddannelse, hvad deltagerne skal have? 
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•  Skal deltagerne have udarbejdet/deltaget i udarbejdelsen af en klinisk 

retningslinje? 

• Evt. have publiceret en artikel til et videnskabeligt tidsskrift?  

Krav til eksamen på bedømmerkursus: 

• Niveau for eksamen 

 

Ad 3:  

Det diskuteres hvorledes sekretariatet skal forholde sig til ”split decisions” / forskellige 

bedømmelser blandt eksterne bedømmelser.  

Det aftales at proceduren er:  

- sekretariatet kontakter arbejdsgruppen således at de skal redegøre for argumenter for 

og imod samt henvende sig til eksperter indenfor områder eller kan angive yderligere 

referencer hvis muligt 

- at den kliniske retningslinje sendes til en 5. bedømmer. 

 

Ad 4:  

Konsensusbeslutninger: Det aftales af sekretariatet sammenfatter metoderne for 

konsensusbeslutninger og fremlægger disse for Det Videnskabelige Råd på næste møde. 

Herefter tages der stilling til hvilken metode, der anvendes i Center for Kliniske 

Retningslinjer.  

 

Ad 5:  

Næste møde er den 23. november kl. 11.00- 15.00 

 

Ad. 6:  

Det diskuteres om der i Centeret skal være flere fremgangsmåder til udvikle de kliniske 

retningslinjer. Linda Schumann Scheel foreslår, at man som et forsøg kunne 

sammensætte medlemmer fra Det Videnskabelige Råd til at stå for den metodiske del i 

udarbejdelsen af en klinisk retningslinje, og at dette kunne foregå i et samarbejde med 

faglige eksperter, der primært kunne stå for det faglige indhold i retningslinjen  
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