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Puljemidler til udvikling af nationale
kliniske retningslinjer

Læsevejledning til de kliniske
retningslinjer

Sundhedsstyrelsen har primo 2017 udgivet de
sidste af de aftalte Nationale Kliniske
Retningslinjer (NKR) som styrelsen var
forpligtet til ifølge af Finanslov 2012. I
forlængelse heraf er der behov for at sikre en
fortsat udarbejdelse af nationale kliniske
retningslinjer, hvorfor der etableres en pulje i
regi af Sundhedsstyrelsen på i alt 38 mio. kr. i
perioden 2017-2020. En del af bevillingen
anvendes af Sundhedsstyrelsen til
vedligeholdelse og opdatering af anvendte
metoder, undervisning i samme, samt
styrelsens fortsatte udarbejdelse og opdatering
af få, udvalgte nationale kliniske
retningslinjer. Den øvrige del af bevillingen
udmøntes i en pulje som opslås i alt fire gange
for henholdsvis 2017, 2018, 2019 og 2020.
Puljen er målrettet de faglige- selskaber og
miljøer på sundhedsområdet, som vil kunne
søge om midler til at udarbejde nationale
kliniske retningslinjer baseret på GRADEmetoden. For flere informationer så læs her.

Sekretariatet i Center for Kliniske
Retningslinjer har ud fra Sundhedsstyrelsens
Metodehåndbog samt Centerets Manual for
Udvikling af Kliniske Retningslinjer, udviklet
en læsevejledning til de kliniske
retningslinjer. Læsevejledningen vil blive
placeret i indledningen af fremtidige
godkendte kliniske retningslinjer.
Læsevejledningen er en kort beskrivelse af
hvordan anbefalingerne kan tolkes ud fra
GRADE (stærk, svar, for, imod, ingen
evidens). Derudover beskrives hvilke
informationer Summary of Findings
tabellerne (SOF) indeholder, og hvordan de
skal fortolkes. Slutteligt er der en ganske kort
beskrivelse af Centerets bedømmelsesproces.

CFKR indgår gerne i et samarbejde omkring
metodebistand eller protokolskrivning med
personer ansat i medlemsorganisationer,
såfremt dette fremgår af de ydelser som
indgår i budgettet for arbejdet. For yderligere
informationer kontakt da venligst Preben U.
Pedersen pup@cfkr.info

Konference
Der er fortsat pladser på konferencen
”Evidens og Klinisk Lederskab i et Moderne
Sundhedsvæsen”, som afholdes den 8.
november 2017 på Rigshospitalet.
Hver person, der deltager i konferencen får et
eksemplar af bogen ” Fra forskning til
praksis, Munksgaard”, København, 2017.
Bogen beskriver, hvordan sundhedsfaglig
forskning kan omsættes til relevante
initiativer i praksis og rummer mange
praktiske eksempler, som let kan relateres til
en bred vifte af faggrupper inden for
sundhedsområdet.
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For flere informationer om program, pris og
tilmelding til konferencen, læs her.

Nye medlemmer af CFKR
Velkommen til Sundheds- og Sygeplejeskolen
på Bornholm, og Nykøbing F. Sygehus i
Region Sjælland, som medlemmer af CFKR.
Vi ser frem til det fremtidige samarbejde.
Desuden har Børn, Unge & Sorg – Det
Nationale Sorgcenter (NCS) - meldt sig ind i
CFKR i forbindelse med udarbejdelsen af
kliniske retningslinjer i forhold til
forebyggelse, identifikation og behandling af
kompliceret sorg. Projektet er bevilliget af
Sundhedsstyrelsen og CKFR yder
længerevarende konsulentbistand (metode) til
NCS.
Slutteligt, så lader sommeren så småt til at
være kommet til Danmark, og vi vil fra
Centret ønske alle en rigtig god sommer.

