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Udarbejdelse af landsdækkende kliniske retningslinjer under DPS 
 
Udarbejdelse af nye retningslinjer (se også denne algoritme for hurtigt overblik): 

• Forslag om nye retningslinjer sendes til det relevante fagudvalg (formanden) eller Styregruppen for 
landsdækkende kliniske retningslinjer (formanden). Det ansvarlige fagudvalg prioriterer 
retningslinjerne 

• Forfattergruppe nedsættes i samarbejde mellem det/de relevante fagudvalg og evt. andre 
interessenter 

• Forfattergruppen udnævner en tovholder, som i samarbejde med Styregruppens kontaktperson er de 
primært ansvarlige for retningslinjen 

• Det anbefales, at forfattergruppen tidligt i forløbet involverer andre relevante specialer og 
interessenter i en tidlig fase af skriveprocessen, inden retningslinjen sendes i høring (se nedenfor). 
Såfremt relevante fagudvalg ikke er involveret i udarbejdelsen af retningslinjen, skal retningslinjen 
forelægges fagudvalget. 

• Alle retningslinjer bør følge DPS’ skabelon for landsdækkende kliniske retningslinjer mhp. 
professionalisering af retningslinjerne. Sidehoved og sidefod er obligatoriske og punktet om 
interessekonflikter bør være udfyldt. Øvrige ikke-relevante afsnit kan slettes. 

• Interessekonflikter: Tovholderen i forfattergruppen må ikke være medlem af et ekspertpanel 
(”advisory board”) for en lægemiddelvirksomhed, der sælger produkt(er), som indgår i 
retningslinjen, eller have aktier i et firma, hvis produkter indgår i retningslinjen. 

• DRG-udvalget er gerne behjælpelig med, om der er særlige forhold, der gør sig gældende ved 
kodning for den aktuelle sygdom. 

 
Sammensætning af forfattergrupper:  

• Forfattergrupper sammensættes på basis af motivation og ekspertise, men ekspertise er ikke en 
forudsætning for at deltage 

• Der bør tilstræbes: 
o Repræsentant fra Nord, Syd og Øst 
o Speciallæger og ikke-speciallæger 
o Mindst 2 medlemmer 

 
Høringsprocedure:  

1. Såfremt fagudvalg ikke er involveret i udarbejdelsen af retningslinjen, skal retningslinjen 
præsenteres for fagudvalget. Fagudvalget har maks. 3 måneder, men accept kan opnås hurtigere 

2. Forfattergruppens tovholder sender retningslinjen videre til Styregruppens kontaktperson, der bl.a. 
sikrer brugervenlighed 

3. Styregruppens kontaktperson sender retningslinjen i høring (se herunder). Høringsperioden er 6 uger 
a. Retningslinjen sendes ud til alle DPS’ medlemmer (mail) 
b. Retningslinjen lægges på DPS’ hjemmeside med et vandmærke i baggrunden, der fortæller, 

at den er i høring 
c. Retningslinjen sendes som mail til landets ledende overlæger, der bedes videresende til den 

relevante fagområdeansvarlige overlæge 
4. Færdige retningslinjer godkendes endeligt af fagudvalg og Styregruppen 
5. Nye retningslinjer anbefales fremlagt af forfattergruppen på Børnedage efterfølgende 

 


