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10. Møde i Videnskabelig Råd – Center for Kliniske Retningslinjer 

REFERAT 

 

Dato og Tid: Den 19.august 2013. Kl. 11.00 - 15.00 

Sted: CPH ACM15 M6-6.045 – Aalborg Universitet, København  

Deltagere: Linda Schumann Scheel, Mette Kildevæld Simonsen, Ellen Aagaard Nøhr, Birte Østergaard, 

Merete Bjerrum, Preben Ulrich Pedersen (PUP) 

Afbud: Erik Elgaard Sørensen 

 

Referat:  

1. Præsentationsrunde af medlemmer  

 

2. Gennemgang og tilretning af kommissorium (se bilag 1) 

 

 

3. Kort præsentation af Centerets hidtidige procedure 

a. Bedømmelsesproces 

b. Der afholdes nyt bedømmerkursus i efteråret/vinter 2013, hvor flere af medlemmerne i det 

Videnskabelige Råd skal undervise.  

 

 

4. Sundhedsstyrelsens kommende metodiske krav til udarbejdelse af kliniske retningslinjer 

gennemgås. 

a. Kort gennemgang af hvordan det adskiller sig fra nuværende manual i Centret – der et 

væsentligt område: anvendelsen af GRADE systemet som ikke tidligere har været anvendt i 

Centeret.  

Sundhedsstyrelsen vil i deres metodehåndbog anbefale GRADE systemet. På mødet var der 

et kort oplæg om GRADE v/ PUP samt diskussion af hvordan det skal integreres i Centeret. 

Det besluttes at Centeret langsomt implementerer dele af GRADE systemet – herunder 

bl.a. i højere grad fokus på patientperspektivet.   

b. Plan for revision af manual: Yrsa H. Andersen gennemarbejder og reviderer den 

eksisterende manual. Der er tale om en gennemgribende revidering, hvor flere af 
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medlemmerne af det Videnskabelige Råd skal være medforfattere på nogle afsnit alt efter 

kompetenceområder. I efteråret vil medlemmerne modtage en liste over de forskellige 

afsnit, hvorefter det aftales hvem som er medforfattere på hvilke afsnit.  

 

5. Hvad gør Centeret når de modtager 2 kliniske retningslinjer der er ”ens” i stort set alle 

anbefalinger, men som fra start blev meldt ind under 2 forskellige emner/fokuserede spørgsmål? 

Det besluttes at hvis man fremover modtager kliniske retningslinjer, som ændrer fokus undervejs 

uden Centerets kendskab, at de kan afvises ved bedømmelsesproceduren. Derudover vil der 

fremover blive strammet mere op med de grupper der har kliniske retningslinjer under 

udarbejdelse. De skal ½ årligt revidere deres skabelon under udarbejdelse som er på centerets 

hjemmeside, så man undgår pludselige ændringer. Det vil blive beskrevet i manualen såvel som 

sekretariatet udarbejder procedure herfor.  

I det konkrete tilfælde med de 2 kliniske retningslinjer som har ens anbefalinger, udarbejdes der et 

brev som sendes til gruppen hvori det konkretiseres hvilke anbefalinger der skal slettes i hvilke 

kliniske retningslinjer.  

 

6. Ny mødedato: den 20.1.14 kl. 11-15 i Odense. Det aftales at skifte mellem mødestederne. 

a) Foreløbig på dagsorden til næste møde: Ved revidering af de kliniske retningslinjer - hvis 1. 

forfatteren har skiftet stilling, hvem skal så kontaktes?? er det afdelingen som oprindeligt har 

"betalt" for udvikling af den kliniske retningslinje eller er det 1. forfatteren?? Der skal foreligge 

en procedure for selve revideringen.  

 

 

 


