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Konference 

Fra kvalitativ forskning til Klinisk Praksis 

Kvalitativ evidens i kliniske retningslinjer – hvorfor og hvordan? 

Dato: 22. september 2022  

Sted København: Kvæsthuset, Sankt Annæ Pl. 30, 1250 København 

Formål: At præsentere og diskutere kvalitativ evidens’ bidrag ved 
udarbejdelse af kliniske retningslinjer. 
 
Patientorganisationer og fagprofessionelle har længe efterspurgt 
patientperspektivet i form af kvalitativ evidens i kliniske retningslinjer. 
Summering af patienters præferencer er væsentlige ved udvikling og 
implementering af en praksis baseret på evidens, der skal være effektiv. Det 
er en udfordring at præsentere evidensstyrken for kvalitativ evidens på lige 
fod med den kvantitative evidens.  
Det giver dagen et bud på gennem spændende oplæg og paneldiskussion med 
debat om dette vigtige spørgsmål.  
  
 
Målgruppe: Ledere i sundhedsvæsnet, kliniske specialister, kliniske 
vejledere, kliniske undervisere og andre der arbejder med eller har ansvar for 
udvikling af evidensbaseret praksis. 

 

Indhold: 

9.00 – 10.00  Registrering - Kaffe/te vand – rundstykker 

10.00-10.30 Velkomst og præsentation af CFKRs strategi til at 
inddrage kvalitativ evidens i kliniske 
retningslinjer,  

Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., professor, Center for Kliniske 
Retningslinjer, Klinisk Institut, Aalborg Universitet  

10.30-11.15 Hvad er kvalitativ evidens?  

Pia Dreyer, Ph.d., professor in nursing, Research Unit of Nursing 
and Healthcare, Institute of Public Health, Health, Aarhus 
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University and Intensive care unit, Aarhus University Hospital. 
Chairman of The Danish Nursing Society (DASYS) 

11.15-12.00 Udfordringer ved at inddrage kvalitativ evidens i 
kliniske retningslinjer,  

Merete Bjerrum, Ph.d., professor, Center for Kliniske 
Retningslinjer, Klinisk Institut, Aalborg Universitet 

 Der vil være mulighed for opklarende spørgsmål i forbindelse med 
formiddagens præsentationer. 

 

12.00-13.00 FROKOST 

 

 

13.00-13.30 Hvordan kan kvalitativ evidens fremme 
patientperspektivet i udarbejdelsen af kliniske 
anbefalinger?  

Simon Tarp, Cand.pharm, Ph.d. Specialkonsulent, 
Sundhedsstyrelsen   

 

13.30-14.00 Patientorganisations perspektiv på betydning af 
kvalitativ evidens i kliniske retningslinjer,  

Helen Bernt Andersen, Cand.cur., Formand for Kræftens 
Bekæmpelse   

  

14.00-14.30 Kvalitativ evidens i kliniske retningslinjer i et 
ledelsesperspektiv,  

Lisbeth Lagoni, MPM, Sygepleje faglig direktør, Aalborg 
Universitetshospital 

   

14.30-15.15 Panel diskussion, Hvad så nu? 
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Preben U Pedersen, Pia Dreyer, Merete Bjerrum, 
Simon Tarp, Helen B. Andersen og Lisbeth Lagoni. 

Moderator Marianne W Nørgaard, Ph.d., adjunkt, Center for 
Kliniske Retningslinjer, Klinisk Institut, Aalborg Universitet 

 

15.15-16.00 Reception – hvor der kan hilses på Merete 
Bjerrum, ny professor i Center for Kliniske 
Retningslinjer. 

 

 
Pris  Ansatte på organisationer, der er medlem af Center for 

kliniske 
Retningslinjer er deltagergebyret 900,00 kr. + moms. 
For øvrige udgør gebyret 1.800,00 kr. + moms. 

 
   

Tilmelding Gøres elektronisk på kurser@cfkr.info.  Der er et 
begrænset antal pladser – Efter 15. august 2022 er 
tilmelding bindende. 

Ved tilmelding angives navn, titel, ansættelsessted og 
betalingsoplysninger (EAN nr. og andre lokale 
oplysninger) samt om dit navn må fremgå af 
deltagerlisten. 

Materiale. Slides vil efter dagen være tilgængelig på 
www.cfkr.dk/arrangementer 

  

 


