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Ny service
Fremover vil Centres hjemmeside indeholde
både kliniske retningslinjer godkendt af
CFKR, Nationale kliniske Retningslinjer
publiceret af Sundhedsstyrelsen og Nationale
Infektionshygiejniske Retningslinjer udgivet
af Statens Serum Institut. Vi har ofte hørt fra
praksis, at det er besværligt at skulle lede på
forskellige hjemmesider efter relevante
retningslinjer, hvorfor dette arbejde er nu
minimeret.

Ernæring og ADHD
Forældre til børn med ADHD efterspørger
ofte information om alternativer eller
supplement til den eksisterende
farmakologiske behandling. Som personale er
det vanskeligt at svare på dette, da der ikke
foreligger en oversigt over den eksisterende
evidens på området. Der er gennemført
interventionsstudier, hvor 19 forskellige
ernæringsrelaterede interventioner er afprøvet.
Der er udgivet 56 systematiske reviews, hvor
resultaterne af en række af disse studier er
summeret. Resultaterne er dog uklare, da
populationerne har bestået af børn med
verificeret ADHD, med ADHD lignende
symptomer og børn med forskellige
psykiatriske diagnoser. CFKR har derfor
foretaget en omfattende litteratursøgning og
identificeret alle de studier, der er publiceret
de sidste 40 år.
Vi har været så heldige, at en ekspert på
området nu vil samle denne viden. Formålet

er at kunne udarbejde en klinisk retningslinje
om effekten af ernæringsmæssige
interventioner i forhold til reduktion af
symptomer ved ADHD. Udarbejdelse af den
kliniske retningslinje vil efter planen blive
påbegyntd lige efter sommerferien, og vi
håber, at ansatte fra psykiatrien vil deltage i
arbejdet. Der vil blive udsendt en nyhedsmail,
når der skal etableres en arbejdsgruppe.

Ændring i bemanding
Videnskabelig medarbejder Palle Larsen,
cand. cur, PhD, har fratrådt sin stilling i
CFKR. Palle tiltræder en stilling på en
professionshøjskole, hvor der venter ham
mange spændende nye udfordringer. Vi
takker Palle for samarbejdet de forløbne år, og
ønsker ham al mulig held og lykke fremover.

Comprehensive Systematic Review
Training Programme
Fra den 4. april 2018 udbydes der et 8 dages
kursus i systematiske reviews. Der er fortsat
enkelte pladser tilbage.
Læs kursusprogram her.

Puljer om NKR
Faglige selskaber og miljøer kan søge om
penge til udvikling af nationale kliniske
retningslinjer i 2018/2019 via puljen på
Finansloven 2017. Næste ansøgningsfrist for
at søge om puljemidler 2018/2019 er 22.3.18.
Læs mere her.

