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Referat: 
 
 

5. Møde i Videnskabelig Råd – Center for Kliniske Retningslinjer 
 
Dato. Onsdag d. 6/10-10 
 
Deltagere: Svend Sabroe, Linda Schumann Scheel, Erik Elgaard Sørensen, Anette de 
Thurah, Sussie Laustsen, Ingrid Egerod, Birte Østergaard Jensen. 
 
Afbud: Jan Mainz, Mette just Kjølby. 
 
Sekretær: Preben U. Pedersen og Sasja Jul Håkonsen 
 
Dagsorden  
 

1. Kort orientering fra Møde i Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer 

  v/ Preben Ulrich Pedersen 

2. Fortsat drøftelse af valg af instrument til vurdering af kvaliteten af kvalitative 
forskningsartikler. Drøftelsen tager udgangspunkt i det udsendte materiale (bilag 1-5).  

 

3. Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer – kurset påbegyndes i december 
2010 og er udbudt på baggrund af opslag vedtaget i det Videnskabelig Råd januar 2010 
(bilag 6). 
  v/ Preben U. Pedersen 
  
4. Udpegning/genudpegning af medlemmer til Videnskabelig Råd. For medlemmer 
indstillet af dasys, medlem indstillet af Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og 
medlem indstillet af UCSF udløber udpegningsperioden 25. februar 2011. De 
pågældende medlemmer bedes derfor tilkendegive om de er villige til at acceptere at 
blive genindstillet og udpeget for en ny to årig periode.   
  
5. Dato for nyt møde. 
 
6. Evt 
 
 
Ad 1. Kort orientering om Møde i Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer.  
For at styrke det metodiske i udarbejdelsen af de kliniske retningslinjer, bliver der slået 
en 20-25 timers stilling op som videnskabelig medarbejder, som skal vejlede og støtte 
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op om udarbejdelsen af de kliniske retningslinjer på østsiden (Sjælland).  
 
Ad 2.  
 
Man besluttede på sidste møde: 
 1. At anskaffe og arbejde videre med følgende instrumenter: 
  a) Instrument som benyttes af NICE 
  b) Instrument som benyttes af SIGN (CASP) 
  c) Instrument som benyttes af JBI 
  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. 
 
De 4 instrumenter blev drøftet blandt alle medlemmerne af det Videnskabelige Råd. 
 
Det drøftedes hvilke kvalitetskriterier instrumenterne skal bedømmes ud fra:  

• Hvilket instrument er det mest brugervenlige? 
• Så få og dækkende spørgsmål som muligt.  

 
NICE: Et pædagogisk redskab med dertilhørende noter.  
 
CASP: Brugervenligt. Starter med 2 udelukkelsesspørgsmål – kan man svare JA 
fortsætter man med instrumentet – svarer man NEJ skal man ikke gå videre med 
artiklen. Det er dækkende spørgsmål – uden at være for detaljeret. Den tekstmæssige 
udformning læner sig endvidere op af den kvalitative tilgang.  
 
JBI: Få og korte spørgsmål uden yderligere forklaring eller noter. Kræver enten at man 
er skolet i den kvalitative metode og/eller at man kender til redskabet, og er indforstået 
med spørgsmålene og svarenes betydning for artiklernes kvalitet.  
 
VAKS: Vurderes som værende for omfattende. Der er mange spørgsmål, hvor risikoen 
er, at man kan komme til at udelukke nogle artikler, da en for detaljeret bedømmelse af 
artiklerne, kan diskvalificere nogle potentielt relevante artikler.  
 
På baggrund af ovenstående argumenter vælges CASP som det instrument, der kan 
anvendes til vurdering af kvalitative artikler.    
 
Hensigten med det valgte instrument er, at det skal benyttes af de arbejdsgrupper, som 
udarbejder de kliniske retningslinjer, til vurdering af kvaliteten af de kvalitative artikler, 
der evt. anvendes under området patient perspektiv i baggrundsafsnittet. 
 
Det besluttedes desuden, at instrumentet ikke skal oversættes til dansk. Hvis man 
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beholder den originale engelske udgave, kan det være en fordel i forhold til at genfinde 
områderne i artiklerne, da disse som oftest vil være på engelsk. Bibeholdelse af en 
engelsk version vil derfor kunne hjælpe arbejdsgruppe til at besvare de spørgsmål som 
er i instrumentet.  
 
Instrumentet revurderes, som alle andre instrumenter, af det Videnskabelig Råd om 2 
år.  
 
Ad 3. Kommentarer til program ”kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer”:  
 - Under ikke-bestået skal der stå KORT tilbagemelding fra eksaminator til den ikke-
beståede.  
 
 
Ad 4. Medlemmerne stiller sig til rådighed for en 2-årig periode.  
 
Ad 5. Dato for nyt møde: 11.5.2011 
 
Ad 6. Kort orientering om uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer, hvor 
hold nr. to er startet og afslutter i januar 2011.  
 

 

 


