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Videnskabeligt Råd  

Center for Kliniske Retningslinjer byder 

velkommen til, Søren Thorgaard Skou, nyt 

medlem af det Videnskabelig Råd i Center for 

Kliniske Retningslinjer. Søren er 

fysioterapeut og tog sin ph.d. i 

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed ved 

Aalborg Universitetshospital. Ph.d.-studiet 

fokuserede på smerte og 

smerteoverfølsomhed hos patienter med 

knæartrose, og sideløbende med dette var 

Søren ansvarlig for to randomiserede, 

kontrollerede studier omkring kirurgisk og 

ikke-kirurgisk behandling af knæartrose. 

Søren er adjunkt ved Syddansk Universitet, 

Institut for Idræt og Biomekanik samt 

forskningsansvarlig terapeut ved Afdeling for 

Fysioterapi og Ergoterapi ved Næstved, 

Slagelse og Ringsted Sygehus. Søren er leder 

af GLA:D (God Liv med Artrose i Danmark) 

som er et nonprofit projekt ejet af Syddansk 

Universitet. Søren vil bidrage med indsigt i 

det kvantitative forskningsområde i det 

Videnskabelig Råd og vi ser frem til 

samarbejdet.  

 

Søren Thorgaard Skou 

Skabelon til høringssvar 

Det Videnskabelige Råd i Center for Kliniske 

Retningslinjer har udviklet en skabelon som 

skal anvendes når der indgives høringssvar til 

kliniske retningslinjer, som er i offentlig 

høring i Center for Kliniske Retningslinjer. 

Den offentlige høring er en essentiel del af 

bedømmelsesprocessen, hvor den kliniske 

retningslinje sendes ud til de organisationer 

og personer hvor den sidenhen skal 

implementeres. Skabelonen er udviklet for at 

lette processen når der skal afgives 

høringssvar. Forsiden af skabelonen beskriver 

desuden bedømmelsesprocessen (intern 

bedømmelse, ekstern bedømmelse og 

offentlig høring). Der vil ved alle offentlige 

høringer først i det nye år blive linket aktivt til 

skabelonen, som skal anvendes ved alle 

høringer.  

Kursusaktiviteter 2017 

I 2017 afholdes der Kursus i Udvikling af 

Kliniske Retningslinjer (GRADE) samt 

Kursus i Systematisk Review – Scoping 

Review. Der er fortsat pladser på begge kurser 

– læs mere om indhold, datoer og priser her: 

http://cfkr.dk/  

Slutteligt vil Center for Kliniske 

Retningslinjer takke for samarbejdet i år – 

rigtig glædelig jul og godt nytår til Jer alle…. 
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