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GRADE kursus v/ Center for Kliniske Retningslinjer 
Center for Kliniske Retningslinjer har siden 1. september 2015 anvendt GRADE metoden til udarbejdelse af kliniske 

retningslinjer. Kendskab til GRADE er derfor nødvendig for alle som indgår i arbejdsgrupper der udarbejder kliniske 

retningslinjer, eller personer, som vurderer kliniske retningslinjer, der er udarbejdet ved GRADE. CFKR arrangerer 

derfor et dagskursus om GRADE (to enslydende kurser afholdes på henholdsvis Aalborg Universitet samt Aalborg 

Universitet i København).  

Kurset indeholder følgende:  

- Grundig introduktion til GRADE. 

- Udarbejdelse af fokuserede spørgsmål (PICO). 

- Systematiske litteratursøgninger. 

- Vurdering af risiko for bias samt andre kilder til usikkerhed i studier (herunder anbefalede skemaer til kritisk 

vurdering). 

- Pooling af data (meta-analyser), herunder anbefalede software til udførelse af dette.  

- Udarbejdelse af GRADE tabeller (Summary of Findings tabeller), herunder anbefalede software til udførelse af 

dette.  

- Udarbejdelse af anbefalinger. 

- Kursusdagen afsluttes med en spørgetime, hvor kursisterne kan stille konkrete spørgsmål til deres arbejde med 

kliniske retningslinjer.   

Underviser:  

Sasja Jul Håkonsen (Phd studerende, Videnskabelig medarbejder CfKR, tidl. metodekonsulent i Sundhedsstyrelsen 

projekt Nationale Kliniske Retningslinjer,).  

Tid og Sted:  

12.oktober 2016 kl. 9.00 – 17.00 (spørgetime 17.00-18.00). Aalborg Universitet København – lokale følger.  

26. oktober 2016 kl. 9.00 – 17.00 (spørgetime 17.00-18.00). Aalborg Universitet – lokale følger.  

Pris:  

For medlemmer af Center for Kliniske Retningslinjer udgør kursusgebyret 695 kr. eks. moms. For ikke-medlemmer 

udgør kursusgebyret 1395 kr. eks. moms.  

OBS Kursusdagen er UDEN forplejning. Det er dog muligt at købe kaffe, the samt frokost i kantinen.   

Som forberedelse til kurset kræves der grundig indsigt i følgende litteratur:   

- Manual til Udarbejdelse af Kliniske Retningslinjer. Center for Kliniske Retningslinjer: 

http://cfkr.dk/media/349069/manual_hjemmesiden_final_.pdf 

- Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer, Metodehåndbogen, version 2.1. Sundhedsstyrelsen: 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nkr/metode/~/media/B3A4A4BA131243ECA6339D6E46CE3536.ashx  

-  

http://cfkr.dk/media/349069/manual_hjemmesiden_final_.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nkr/metode/~/media/B3A4A4BA131243ECA6339D6E46CE3536.ashx

