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Bedømmelse af en klinisk retningslinje – hvordan er proceduren?
Preben U. Pedersen, lektor, Ph.d, Leder af Center for Kliniske Retningslinjer.

Center for Kliniske Retningslinjer – nationalt clearinghouse er nu etableret og parat til at
modtage og bedømme Kliniske Retningslinjer. Derfor vil der i dette indlæg kort blive
beskrevet fremgangsmåde for at indsendelse og proceduren ved bedømmelse og
tilbagemelding om resultatet til indsenderne.
Kliniske Retningslinjer kan vederlagsfrit blive bedømt, når de indsende fra
sygehusenheder, der er medlem af Center for Kliniske Retningslinjer, for øvrige
indsender vil der blive afkrævet et beløb for arbejdet.
Kliniske Retningslinjer kan indsendes til bedømmelse, når den pågældende
afdelingsledelse/ansvarlig for sygeplejen har signeret for denne. Den Kliniske
Retningsline indsendes elektronisk på E-mail kontakt@kliniskeretningslinjer.dk.
Intern vurdering
Indenfor 14 dage foretager sekretariatet en indledende vurdering af, om retningslinjen
er udformet i henhold til anbefalinger om udformning af Kliniske Retningslinjer, (se
skabelon på Centrets hjemmeside) og der foretages en bedømmelse af retningslinje
baseret på punkterne beskrevet i AGREE instrumentet.
Hvis sekretariatet skønner, at retningslinjen lever op til gældende krav, kan den sendes
til ekstern bedømmelse. Ellers vil afdelingsledelse/ansvarlig for sygeplejen, der har
indsendt den Kliniske Retningslinje, modtage en kort beskrivelse af mangler, hvorefter
den pågældende afdeling selv afgør, hvordan der arbejdes videre med retningslinjen.
Vurderer sekretariatet, at den Kliniske Retningslinje lever op til gældende krav, sendes
retningslinjerne til peer review.
Ekstern vurdering
Ved udvælgelse af peer reviewer sikres faglig indsigt i retningslinjens emne område og
indgående kendskab til den/de metoder, der beskrives i retningslinjen. Man kan blive
udvalgt som bedømmer, hvis man er en faglig ekspert, der som minimum har en
relevant kandidat- eller mastergrad og indsigt i det kliniske område.
Dasys’ faglige selskaber kan kontaktes med henblik på forslag til bedømmere til
ekspertgruppen.
Sekretariatet vurderer om bedømmernes kvalifikationer er i overensstemmelse med de
krav, der er udstukket af Videnskabelig Råd, hvorefter bedømmerne forespørges om de
vil foretage bedømmelsen.
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Bedømmerne har nu 4 uger til at foretage deres bedømmelse af den kliniske
retningslinje. Deres bedømmelse indsendes til centret, hvor bedømmelsen
sammenskrives. Hvis sekretariatet sammenskrivningen af de eksterne bedømmeres
arbejde resulterer i, at retningslinjen lever op til gældende krav, kan den sendes til
endelig bedømmelse i Videnskabelige Råd. Ellers vil afdelingsledelse/ansvarlig for
sygeplejen, der har indsendt den kliniske retningslinje, modtage en kort beskrivelse af
mangler, hvorefter den pågældende afdeling selv afgør, hvordan der arbejdes videre
med retningslinjen.
Endelig godkendelse
Før den afsluttende bedømmelse i Videnskabelige Råd kontaktes rådets formand, som
udpeger minimum to fra rådet, der gennemgår sammenskrivningen og foretager en
endelig bedømmelse af den kliniske retningslinje.
Hvis rådets endelige bedømmelse resulterer i, at retningslinjen lever op til gældende
krav, vil formanden for Videnskabelige Råd indstille til Rådet for Center for Kliniske
Retningslinjer retningslinjen godkendes. Hvis retningslinjen ikke klarer denne sidste
bedømmelse vil afdelingsledelse/ansvarlig for sygeplejen, der har indsendt den kliniske
retningslinje, modtage en kort beskrivelse af mangler, hvorefter den pågældende
afdeling selv afgør, hvordan der arbejdes videre med retningslinjen.
Efter endelig godkendelse i Råd for Center for Kliniske Retningslinjer offentliggøres den
Kliniske Retningslinje på Center for Kliniske Retningslinjers hjemmeside med angivelse
af navn på afdelingsledelse/ansvarlig for sygeplejen, hospital og den person, der er
ansvarlig for udarbejdelse og revision af den kliniske retningslinje. Det vil endvidere
fremgå, hvem der har bedømt den kliniske retningslinje, hvornår retningslinjen er
godkendt og hvor længe den er gældende.
Der er indlagt tre vurderinger af en klinisk retningslinje i det system, som her er
beskrevet. Dette er gjort for at sikre en høj kvalitet og dermed sikkerhed i forhold til
anvendelse af retningslinjen i en klinisk praksis. Samtidig har vi forsøgt at holde
godkendelsesprocessen på under tre måneder.
På Centrets hjemmeside under ”Downloads” findes Skabelon for Kliniske Retningslinjer,
Agree-instrumentet til bedømmelse af en klinisk retningslinje, samt en checkliste over,
hvad man kan kontrollerer inden man sender retningslinjen ind til bedømmelse.
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