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Hvordan bidrager kliniske 
retningslinjer til bedre beslutninger?

Ved at være:

Relevante

Systematiske

Evidensbaserede

Transparente 



Emner i dette oplæg

Baggrunden for nationale kliniske retningslinjer (NKR)

Beskrivelse af arbejdsgangen og metoden (GRADE)

Status for de nationale kliniske retningslinjer



Baggrund og formål

• 20 mio. kr. årligt 2012-15 til 
udarbejdelse af 50 NKR 

• Sundhedsstyrelsen varetager 
sekretariatsfunktionen

• Kvalitets- og prioriteringssigte 



Hvad er en NKR?

Definition

Nationale kliniske retningslinjer er systematisk 
udarbejdede udsagn, der kan bruges af 
fagpersoner og patienter, når de skal træffe 
beslutninger om passende og korrekt 
sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske
situationer



Hvad er en NKR ikke?

• Er ikke en beskrivelse af det gode 
patientforløb

• Er ikke en lærebog

• Afklarer ikke visitation og organisering af   
indsatsen (hvem der skal tilbyde 
indsatsen)

• Afklarer ikke de samfundsøkonomiske 
konsekvenser (hvad er den afledte effekt 
på ressourcerne og er disse til stede).



Kriterier ved valg af emner til NKR

• Betydelig sygdomsbyrde
• Stort ressourceforbrug
• Sundhedspolitisk prioriteret område
• Store variationer i praksis
• Ny risikobetonet teknologi
• Mulige indikationsskred

En problemstilling, der er uafklaret eller påtrængende 
Relevant udarbejde nationalt – tværfaglig, tværsektoriel





NKR projektorganisationen



Projektets organisering -
styregruppen

Medlemmer:

Sundhedsstyrelsen (2), Danske Regioner (3), KL (1) 
og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (1)

Mandat: 

• Godkendelse af kommissorier 

• Godkendelse af de endelige kliniske retningslinjer

• Drøftelse af organisatoriske og økonomiske 
konsekvenser
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Projektets organisering                           
– det nationale udvalg

Medlemmer:
Sundhedsstyrelsen (1), Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse (1), LVS (3), Dansk Sygepleje Selskab (1), 
Danske Fysioterapeuter (1), KL (1), Danske Regioner (3) og 
Danske Patienter (1)

Mandat: 
Rådgivning af Sundhedsstyrelsen vedr.:
• Principper og kriterier for valg af emner
• Anvendte metoder
• Høres forud for igangsættelse og publikation af de 

enkelte retningslinjer
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Projektets organisering – metode

Metodearbejdsgruppe

– Medlemmer: Nordisk Cochrane Center, Center for kliniske 
retningslinjer, LVS, Danske Regioner, National Sundheds IT, 
Danske Fysioterapeuter, Sundhedsstyrelsen

– Mandat: Foreslag til metoder, der kan fremme udvikling 
og formidling af nationale kliniske retningslinjer. Refererer 
til det nationale udvalg og styregruppen.

Metodeunderarbejdsgrupper

– A: Skabelon for nationale kliniske retningslinjer

– B: Evidens og litteratur

– C: Implementering og IT
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Projektets organisering -
arbejdsgrupperne

• Arbejdsgruppe for specifik national klinisk 
retningslinje – fx udvalgte skulderlidelser
– Sammensat af repræsentanter fra relevante faglige 

selskaber mv. 
– Formandsrolle: Sundhedsstyrelsen
– Sekretariatsfunktion: Sundhedsstyrelsen, herunder

• Projektleder
• Fagkonsulent: Forberedende arbejde, litteratur sortering og 

vurdering, skrivearbejdet
• Metodekonsulent: Undervisning og løbende sparring 

vedrørende metoder til litteraturvurdering og 
evidensgradering

• Søgekonsulent: Litteratursøgning
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Projektets organisering -
referencegruppen

Tilknyttet specifik national klinisk retningslinje –
fx udvalgte skulderlidelser

Rådgivende gruppe af interessenter, som ikke er 
direkte involveret i arbejdet men kan fremsætte 
ønsker, bidrage med information og bidrage til 
forankring i bagland (fx Gigtforeningen, regionerne, 
KL, Dansk Kiropraktor Forening)
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Arbejdsprocessen 
– udarbejdelse af national klinisk retningslinje

• Kontrakt med fag- og metodekonsulent, evt. ekstern formand (Sundhedsstyrelsen)
• Emneafgrænsning, udkast til fokuserede forslag udarbejdes
• Evt. foreløbig litteratursøgning og aktivitetstræk
• Kommissorium udarbejdes (Sundhedsstyrelsen)
• Nedsættelse af arbejdsgruppe (Sundhedsstyrelsen og faglige selskaber mv.)
• Drøftelse og godkendelse af fokuserede spørgsmål (arbejdsgruppe)
• Forelæggelse for referencegruppe
• Litteratursøgning (Sundhedsstyrelsen el. eksterne konsulenter)
• Evidensvurdering (fagkonsulent og arbejdsgruppe, alt. konsulenter)
• Drøftelse af anbefalinger (arbejdsgruppe)
• Udkast til anbefalinger (fagkonsulent) 
• Forelæggelse for referencegruppe, videre drøftelse i arbejdsgruppe
• Udkast til NKR (fagkonsulent)
• Bred offentlig høring og peer review (Sundhedsstyrelsen)
• Høring i styregruppe og nationale udvalg
• Publikation og implementering (hhv. Sundhedsstyrelsen og regioner mv.)
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Udfordringer

• Metodeudvikling sideløbende med udarbejdelse 
af retningslinjer

• Tidsrammen for udvikling af en NKR – 9 måneder

• Ingen lønmidler, brug af eksterne konsulenter 



Løsninger

 Fast tidsplan – sikres ved skarp afgrænsning af 
kommissorium og indhold

 Fast metodekoncept - for litteratursøgning, 
vurdering af litteratur og formulering af 
anbefalinger

 Begrænset omfang - kun max. 10 ‘stikpunkter’ 
i et patientforløb, omfang max. 50 sider

 Fast supportteam i regi af Sundhedsstyrelsen 
(sekretær, fagkonsulent, metodekonsulent, 
søgespecialist, projektledelse)

 Fast skabelon for rapport og quick guide



GRADE
Grading of Recommendations Assessment, 

Development and Evaluation

• Et systematisk redskab til at:
– Fokusere klinisk relevante problemstillinger

– Vurdere kvaliteten af sundhedsvidenskabelig evidens 

– Transparens i processen fra evidens til anbefaling

– Klar adskillelse mellem kvaliteten af evidensen og 
styrken af anbefalingen
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Evidence synthesis

Recommendation
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Eksempel

NKR om indikation for transfusion 
med blodkomponenter

Udkommer juni 2014



Baggrund

• Danmark har et stort forbrug af blod.

• I 2012 brugte vi 50 portioner røde blodlegemer per 1.000 
indbyggere, mens det tilsvarende tal i lande som UK, 
Frankrig og Holland lå på 30-35 portioner. 



Trin 1: Formulér spørgsmål (PICO)

Er en restriktiv transfusionsstrategi (trigger
på 4,5 mmol/L) at foretrække fremfor en 
liberal strategi (trigger på 6.0 mmol/L) hos 
indlagte kredsløbsstabile patienter, hvor 
transfusion af røde blodlegemer 
overvejes?



Trin 2: Find outcomes

• 30 dages mortalitet (kritisk outcome)

• Severe Adverse Events/alvorlige 
skadesvirkninger (kritisk outcome)

• Transfusionsrate (vigtig outcome)

• Transfusionsvolumen (vigtig outcome)



Trin 3: Søg efter litteratur

Søgetermer

Engelske: Red blood cell Transfusion and restrictive or liberal, red 
blood cell transfusion trigger and hospitalized patients, transfusion and 
cardiovascular disease.

Inklusionskriterier

Publikations år: De sidste 10 år (2002 – maj 2013). 
Sprog: Engelsk, dansk, norsk og svensk
Dokumentyper: guidelines, clinical guidelines, HTA, meta-analyser, 
systematiske reviews, RCT
Søgedatabaser: medline, embase, cochrane, GIN, m.fl.



Trin 4: Opgør evidensen (evidensprofiler)

.

Outcome Absolut effekt* (95% CI) Relativ effekt

(95% CI)

Antal deltagere 

(studier)

Kvalitet af 

evidensen 

(GRADE)

Baseline risiko Effekten i 

interventionsgruppen

Liberal 

transfusionsstrategi

Restriktiv 

transfusionsstrategi

30 dages mortalitet 82 per 1000 60 per 1000

(41 to 91)

RR 0.74 

(0.5 til 1.11)

5868

(12 studier)

⊕⊕⊕⊕

Høj

Transfusionsvolumen inden 

for 30 dage (longest follow-

up)

Gns.transfusionsvolumen i 

interventionsgruppen

1.73 færre

(2.7 til 0.74 portioner 

færre)

3605

(9 studier)

⊕⊕⊕⊕

Høj

Transfusionsrate inden for 

30 dage (longest follow-up)

843 per 1000 464 per 1000

(447 to 489)

RR 0.55 

(0.53 to 0.58)

7014

(18 studier)

⊕⊕⊕⊕

Høj

AMI

Systematisk screening eller 

ved klinisk vurdering

22 per 1000 21 per 1000

(12 to 37)

RR 0.95 

(0.54 to 1.68)

4773

(9 studier)

⊕⊕⊝⊝

Lav

Lungeødem eller 

hjertesvigt

Klinisk vurdering

44 per 1000 31 per 1000

(23 to 42)

RR 0.72 

(0.53 to 0.97)

4538

(6 studier)

⊕⊕⊝⊝

Lav

Apopleksi

Klinisk vurdering

17 per 1000 13 per 1000

(7 to 22)

RR 0.75 

(0.44 to 1.28)

3649

(6 studier)

⊕⊕⊕⊝

moderat

Infektion

Klinisk vurdering

138 per 1000 116 per 1000

(100 to 133)

RR 0.84 

(0.73 to 0.97)

5195

(7 studier)

⊕⊕⊕⊝

moderat



Trin 4: Opgør evidensen (narrativt)
• 20 randomiserede studier (n=7.153) sammenligner brugen af en restriktiv 

versus en liberal transfusionsstrategi. 

• 12 af disse studier (n= 5.868) undersøger 30 dages mortalitet og finder ingen 
signifikant forskel i mortalitet ved brug af en restriktiv transfusionsstrategi 
fremfor en liberal. Der ses dog en trend mod en lavere mortalitet ved brug af 
restriktiv transfusionsstrategi.  

• Ved brug af en restriktiv transfusionsstrategi ses en signifikant nedsættelse i 
antallet af patienter, der udvikler lungeødem (vand i lungerne) og/eller 
hjertesvigt, samt infektion under indlæggelsen.

• Antallet af patienter, der får blodtransfusion (transfusionsrate), samt det 
samlede forbrug af blod (transfusionsvolumen) er signifikant mindre ved brug 
af en restriktiv strategi. 



Trin 5: Vurdér evidensen

Kvaliteten af 

evidensen

Mortalitet, transfusionsrate samt transfusionsvolumen kunne alle besvares med 

evidens af høj kvalitet. 

Det kritiske outcome vedrørende servere adverse events (alvorlige 

skadesvirkninger) blev besvaret med evidens af lav kvalitet. 

Den samlede kvalitet af evidensen blev derfor i henhold til GRADE metoden lav

() 

Balancen 

mellem gavnlige 

og skadelige 

virkninger

Ved brug af en restriktiv transfusionsstrategi udsættes færre patienter for allogen

transfusion, og de hermed forbundne risici i form af transfusionskomplikationer, 

samt dannelse af alloantistoffer. 

Med overvejende sandsynlighed er der ligeledes en lavere mortalitet ved brug af 

denne. 

Værdier og 

præferencer

I lyset af de nævnte effekter og skadesvirkninger, er det arbejdsgruppens 

vurdering, at værdier og præferencer ikke vil variere mellem patienter

Andre 

overvejelser

En restriktiv transfusionsstrategi betyder et mindre forbrug i antallet af røde

blodlegemer



Trin 6: Formulér anbefaling

↑↑ Anvend som indikation B-
hæmoglobinværdier < 4,5 mmol/L og/eller 
kliniske symptomer på anæmi hos 
cirkulatorisk stabile patienter uden 
hjertesygdom, når transfusion af 
erytrocytter overvejes. Erytrocytter gives 
én portion af gangen ().

(Stærk anbefaling, svag kvalitet af evidensen)



• 1. marts 2014: 4 publicerede NKR
• 6 publiceres i maj 2014
• 6 publiceres efteråret 2014
• 11 starter august 2014 
• 11 starter februar 2015
• 12 starter september 2015

Status for NKR maj 2014



Publicerede NKR i 2013

 NKR om diabetiske fodsår

 NKR om behandling af aldersbetinget 

grå stær

 NKR om udvalgte skulderlidelser

 NKR om rehabilitering af patienter 

med hjertesygdom

+ retningslinjer for demens og tandpleje



NKR der er eller bliver publiceret i maj 2014

 NKR om ADHD –børn og unge

 NKR om behandling af hjernemetastaser

 NKR om farmakologisk behandling af bipolar 
lidelse

 NKR om rehabilitering af patienter med KOL

 NKR om diagnostik af polycystisk ovariesyndrom 
(PCOS) 

 NKR om indikationer for transfusion af 
blodkomponenter

 + retningslinje for cerebral parese



Videre perspektiv -
Implementering og monitorering

Maj 2014 

• Notat om effekten af implementeringstiltag 

• Implementeringsværktøjskasse 

April - september 2014

• Pilotafprøvning af MagicApp (forfatterværktøj og 
formidlingsplatform) 

• Kortlægning med fokus på app, IT-integration 
monitoreringsmuligheder


