
 

 
Møde  Videnskabelig Råd – Center for Kliniske Retningslinjer 
 
Dato. 5. februar 2009 kl. 9.30 – 12.00 
 
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby. Brendstrupgårdsvej 100. Lokale 1B. 
 
Deltagere: Hans Gregersen, Linda Schumann Scheel, Erik Elgaard Sørensen, Anette de 
Thurah, Susie Laustsen. 
Afbud fra: Lis Wagner, Mette Just Kjølby 
 
Sekretær: Preben U. Pedersen (PUP) 
 
 
Dagsorden 
 
1. Velkomst v/ Hans Gregersen, formand for Videnskabeligt Råd  
 
2. Orientering om oprettelse af Centret 
 v/Inge Madsen, formand dasys. 
 v/Vibeke Krøll, formand Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer 
 
3. Præsentation af medlemmer  
 
4. Drøftelse af rådets opgaver  
 
5. Strukturering af rådets arbejde 
 
6. Procedure for bedømmelse af kliniske retningslinjer  
 Orientering om:  
 Arbejdsgang 
 AGREE-intsrumentet 
 Kompetencer hos bedømmere 
 Offentlig høring 
 v/Preben U. Pedersen, daglig leder Center for Kliniske Retningslinjer 
  
 Drøftelse af: 
 Proceduren for bedømmelsen 
 Rådets opgaver i forbindelse med bedømmelse af retningslinjer 
 Evaluering af kvaliteten af bedømmelserne   
 
7. Prioritering af kommende opgaver  
 
8 Næste møde  
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9. Eventuelt 
 
10. Frokost kl 12.00 - Vært Vibeke Krøll 
 
Referat: 
 
Ad 1, Hans Gregersen bød velkomme til dette første møde i rådet og så frem til et 
spændende og inspirerende samarbejde. 
 
Ad 2. Herefter gennemgik Inge Madsen kort sammenhængen mellem dasys og Center 
for Kliniske Retningslinjer, og Vibeke Krøll (VKR) redegjorde for centret etablering, 
formål, finansiering og samarbejdet mellem Videnskabeligt råd og Råd for Center for 
Kliniske Retningslinjer, der er centret bestyrelse. 
 
Ad 3. Det blev besluttet, at der på centrets hjemmeside gives en kort og en lidt længere 
præsentation af deltagerne i Videnskabeligt Råd. Den korte præsentation (se 
vedhæftede) bedes kommenteret og returneret til PUP, hvorefter den lægges på 
hjemmesiden. Hvert medlem skriver yderlige 8-10 linjer som præsentation af sig selv 
og sine videnskabelige kompetencer, hvilket lægges som en vedhæftet fil ved hvert 
navn. Har I et billede, I ønsker skal med er det også muligt.  
Rådet sammensætning er ikke endeligt, der mangler endnu et medlem indstillet af 
dasys. 
 
AD 4. Med udgangspunkt i status papir om centret drøftede rådet sine arbejdsopgaver 
og kommissorium. Der var enighed om at kommissoriet skulle præciseres. Råd for 
Center for Kliniske Retningslinjer bedes tage initiativ til denne præcisering. Denne 
præcisering sker i et samarbejde mellem formanden HG, PUP og formanden for Rådet 
for Kliniske retningslinje VKR. 
 
AD 5. Det blev aftalt at indkalde til møde igen hurtigt for at få etableret grundlaget for 
Rådets videre arbejde. Datoer vil blive fremsendt, så snart rådets endelig 
sammensætning er afklaret. 
 
AD 6. Rådet påbegyndte diskussionen af godkendelsesprocedurer for kliniske 
retningslinjer. Det blev besluttet hurtigt at udarbejde krav til bedømmerne, 
retningslinjer for udvælgelse af bedømmere i forhold til bedømmelse af de enkelte 
kliniske retningslinjer og en brugbar metode til bedømmelse af bedømmernes 
kvalifikationer. Dette kan indebære, at der skal afholdes ekstra kurser for bedømmere, 
den videre finansiering af dette må drøftes af Råd for Center for Kliniske Retningslinjer. 
 
AD 7. Udarbejdelse af endeligt kommissorium, beskrivelse af bedømmelsesprocedure og 
krav til bedømmere, var de vigtigste og mest presserende opgaver for Rådet.  
 
AD 8. Forslag til datoer til næste møde vil hurtigst muligt blive fremsendt. 
 


