
 

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

Referat: 

 

     19. januar 2012 

 

 

7. Møde i Videnskabelig Råd – Center for Kliniske Retningslinjer 

 

Dato. Den 19. januar kl. 11.00  - 15.00  
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1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer  

 

 
I alt 10 hovedpunkter blev diskuteret af det Videnskabelige Råd i henhold til 

revideringen. Alle revideringer er markeret med gult i bilag 1 (manualen) og har været 
rundsendt til medlemmerne til endelig godkendelse. 
Nedenstående er en kort gennemgang af de væsentligste punkter som det 

Videnskabelige Råd opnåede enighed om.  
 

Punkt 1: Afsnittet ”søgeord” ændres til ”indeksering” 
 
Punkt 2: Der skal foreligge en beskrivelse af forfattergruppen, som har udarbejdet den 

kliniske retningslinje. Dette punkt refererer til de fagpersoner, der har været involveret i 
processen. Gruppen skal bestå af personer med relevant ekspertise.  

Navn, stilling og akademiske titler skal angives på alle personer. Hvis nogle i gruppen 
har deltaget begrænset i forhold til opgave eller tid, kan dette evt. beskrives. Har der 
været anvendt konsulenter, kan dette angives særskilt. Vejlederes og konsulenters 

konkrete bidrag til den kliniske retningslinje skal angives. 
 

OBS: Afklar inden publicering af den kliniske retningslinje om forfatteres og 
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konsulenters titler m.v. er angivet korrekt. Vi foreslår I fremsender dokumentet til alle 
implicerede parter inden publicering.    

 
Punkt 3: Bedømmelsesprocessen maksimalt vare 9 måneder. 

 
Punkt 4: Det er på nuværende ikke muligt at inddrage kvalitative studier i kliniske 
retningslinjer andet end i baggrundsafsnittet under patientperspektivet, da der ikke er 

enighed om hvorledes de skal integreres i anbefalinger, gradueres osv.  
Det Videnskabelige Råd i Center for Kliniske Retningslinjer arbejder dog på at løse 

denne problemstilling, således kvalitative studier med tiden kan blive en større del af de 
kliniske retningslinjer end de er for nuværende – evt. indgå som supplement til 
anbefalinger dannet på baggrund af kvantitative studier.  

Ovenstående punkt vil indgå på næste møde i det Videnskabelige Råd.  
 

Punkt 5: I en klinisk retningslinje er der sædvanligvis 1-3 fokuserede spørgsmål. Det 
vil være afhængigt af det enkelte formål, hvor mange spørgsmål, det er relevante at 
formulere. For hvert fokuseret spørgsmål udføres der en systematisk litteratursøgning, 

litteraturen gennemgås i litteraturgennemgangen, og der formuleres en anbefaling som 
svar på spørgsmålet.  

 
Punkt 6: Detaljeret søgestrategi skal vedlægges som bilag. 
 

Punkt 7: Alle checklister og evidenstabeller over både inkluderede studier skal 
vedlægges som bilag. 

 
Punkt 8: Graduering af evidens:  
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:  

Eksempel:  

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

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

Det Videnskabelige Råd vil med tiden arbejde hen mod at indføre GRADE systemet.   
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Punkt 9: At udarbejde generiske anbefalinger:  

Ofte vil man under udarbejdelsen af de kliniske retningslinjer støde på studier, som kun 

har undersøgt en given problemstilling indenfor en given patientgruppe.  

Man kan derfor ikke uden en argumentation udlede, hvorfor man evt. vælger at antage, 

at eksempelvis den selvsamme intervention gør sig gældende hos andre patientgrupper. 

Man skal derfor under et perspektiveringsafsnit eller diskussionsafsnit i 

litteraturgennemgangen diskutere, hvorfor man antager, at eksempelvis rygestop forud 

for operationer målt på forekomsten af postoperative komplikationer undersøgt på 

abdominalkirurgiske og knæ-og hoftealloplastiske patienter, også har en gavnlig effekt 

på andre typer af patientgrupper. Altså at man anbefaler rygestop til alle kirurgiske 

patienter. Her skal argumentationen gå på enten biologiske, anatomiske, fysiologiske 

eller kliniske antagelser om, at rygestop har den samme effekt uanset om man skal 

opereres i skulderen eller i galdeblæren.  

Der vil dog være en forskel i hvilken evidensniveau- og styrke man kan tildele 

anbefalingerne.  

For at være 100 % tro mod den evidens som foreligger, skal eks. det randomiseret 

klinisk kontrolleret studie, som har undersøgt effekten af rygestop hos patienter med 

knæ- og hoftealloplastikker tildeles det evidensniveau og styrke som studiet er kritisk 

vurderet til (eks. 1b, A). Dvs man har en separat anbefaling for det, som er undersøgt, 

og som der er evidens for. Hvis man vælger at gøre det mere generisk – eks. at alle 

kirurgiske patienter bør tilbyde rygestop – kan denne anbefaling kun tildeles 

evidensniveau IV og evidensstyrke D, da dette er foretaget på ”konsensus / 

ekspertvurderingsniveau”.  

Man skal altså differentiere mellem anbefalingerne alt efter hvilken evidens der findes.  

 

Punkt 10: Inddragelse af nationale og internationale kliniske retningslinjer 

Inden påbegyndelse af det store arbejde, som det kræver at udarbejde en klinisk 
retningslinje, bør man undersøge hvorvidt der allerede findes en klinisk retningslinje 

indenfor området nationalt og internationalt. Findes der en nationalt, skal der således 
ikke udarbejdes en ny klinisk retningslinje medmindre denne er forældet (dog bør det 
undersøges om den er under revidering). Findes der en internationalt bør man overveje 

i hvilken grad den kan inkorporeres i den kliniske retningslinje (man kan danne sig et 
overblik over internationale kliniske retningslinjer på www.tripdatabase.com).  

 
Det Videnskabelige Råd i Center for Kliniske Retningslinjer er på nuværende ved, at 
undersøge, hvilke præmisser, der skal være til stede for evt. at oversætte internationale 

kliniske retningslinjer til dansk. Hvilke kriterier der skal være opfyldt.  
Da der endnu ikke er opnået konsensus om dette i det Videnskabelige Råd (skal 

diskuteres på næste møde i august), skal de internationale kliniske retningslinjer p.t. 

http://www.tripdatabase.com/
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anvendes på følgende måde:  
 Resultater fra de internationale kliniske retningslinjer beskrives i 

baggrundsafsnittet og diskuteres op mod egne resultater i 
litteraturgennemgangen. 

 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? 
 
 

2. Drøftelse af konsensusmetoder.  
Der tages udgangspunkt i bilag 2 ”sammenfatning af konsensusmetoder”, hvor det 

diskuteres hvorvidt man kan udarbejde anbefalinger baseret på konsensus.  
Det blev vedtaget, at man som udgangspunkt ikke kan udarbejde en anbefaling baseret 
på konsensus. Foreligger der ingen evidens indenfor et område, kan der ikke 

udarbejdes en klinisk retningslinje. Derimod kan det give anledning til, at iværksætte 
forskning indenfor området.  

Der kan dog være situationer hvor det at udarbejde kliniske retningslinjer baseret på 
konsensusmetoder synes rimeligt. Her henvises til konsensusrapporten på 
www.kliniskeretningslinjer.dk på forslåede metoder til konsensus og at arbejdsgruppen 

bør overveje dette.  
Vi anbefaler der tages kontakt til Centret ved tvivl om hvorvidt det at udarbejde 

konsensusanbefalinger er rimeligt.  
Hvis der allerede foreligger en konsensusanbefaling udarbejdet på en struktureret måde 
fra eksempelvis en international klinisk retningslinje eller et fagligt selskab, kan denne 

dog danne baggrund for en anbefaling svarende til evidensniveau IV, evidensstyrke D.  
 

 
3. Hvordan evaluerer vi på de allerede godkendte kliniske retningslinjer? På næste 

Videnskabelige Rådsmøde skal vi evaluere de godkendte kliniske retningslinjer 

med henblik på at øge kvaliteten heraf. Hvordan gør vi dette?  
Det Videnskabelig Råd blev enige om at der inden næste møde sendes den seneste 

godkendte kliniske retningslinje rundt til medlemmerne, som gennemlæser og 
kommenterer på dokumentet. Vi gennemgår i fællesskab den kliniske retningslinje både 

metodisk, sprogligt osv.  
 
På næste møde i det Videnskabelige Råd vil følgende 3 punkter således være 

omdrejningspunkt:  
 Inddragelse af kvalitative studier i de kliniske retningslinjer 

 Evaluering af allerede godkendt kliniske retningslinje (fremsendes inden 
sommerferien til medlemmerne) 

 Internationale kliniske retningslinjer (sekretariatet vil inden sommerferien 

udsende materiale hertil) 

http://www.kliniskeretningslinjer.dk/
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4. Næste møde 29. august 2012 kl. 11.00 – 15.00 


